
AD\1181813PL.docx PE630.523v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2018/0216(COD)

4.4.2019

OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów 
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach WPR jest przedmiotem szeroko zakrojonego procesu reform. Etap ten ma 
zasadnicze znaczenie dla kształtowania przyszłości największej polityki europejskiej, choć 
niestety nie udaje się należycie sprostać najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoimy. 
WPR musi zapewnić naszej wspólnocie dostęp do niezbędnych dóbr publicznych: 
bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju, a także wypracować konkretną 
odpowiedź na kryzys środowiskowy i klimatyczny. Aby osiągnąć te cele, WPR musi 
odpowiednio wspierać dochody rolników i poziom zatrudnienia w sektorze rolnym, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Niezwykle ważne jest, aby w tym celu utrzymać ten sam poziom finansowania WPR w 
kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE 
oraz w obliczu innych zagrożeń o zasięgu ogólnoświatowym, które wymagają silniejszego 
wsparcia z budżetu UE, rozumiem konieczność finansowania nowych obszarów polityki, nie 
powinno to jednak negatywnie wpływać na tę jedyną i tradycyjną wspólną politykę UE, która 
zgodnie z oczekiwaniami ma realizować nowe i ambitne zadania przez kolejne 
dziesięciolecia.

W nowym wniosku Komisji wprowadzono nowy model oparty na dziewięciu celach oraz 
wyeksponowano cele polityki związane ze środowiskiem i ze zmianą klimatu. Proponuję, by 
zmodyfikować dwa spośród tych dziewięciu celów, by stały się one bardziej spójne z 
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Nowy paradygmat zaproponowany we 
wniosku pozostawia państwom członkowskim większą swobodę w ramach planów 
strategicznych oraz zakłada, że WPR będzie bardziej zorientowana na wyniki.

Mimo że popieram nową, pogłębioną warunkowość oraz potencjał obowiązkowego 
ekoprogramu nagradzającego tych rolników, którzy w sposób wymierny przyczyniają się do 
osiągnięcia krajowych i unijnych celów w zakresie klimatu i środowiska, uważam, że nowy 
wniosek daje państwom członkowskim dużą swobodę wydatkowania środków i określania 
poziomu ambicji. Może to niestety prowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli do 
czynienia z 27 różnymi politykami rolnymi, tracąc tym samym „ducha wspólności” 
właściwego dla WPR. W związku z tym zamierzam wzmocnić aspekty wspólności zawarte 
we wniosku, uzupełniając akt podstawowy o określone elementy i ograniczając uznaniowość 
państw członkowskich. Uważam oczywiście, że pewna doza swobody jest korzystna i zgodna 
z zasadą pomocniczości, niemniej jednak nie możemy pozwolić państwom członkowskim na 
kształtowanie przyszłości rolnictwa na różne sposoby oraz na całkowicie różne traktowanie 
rolników w zamian za taką samą pracę i działalność.

By móc prawidłowo oceniać i monitorować wyniki polityki w kontekście konkretnych celów 
przyjętych w każdym państwie członkowskim, nowa zadaniowa WPR musi opierać się na 
odpowiednich strukturach. Podczas realizacji tego zadania należy zachować szczególną 
ostrożność, aby uniknąć luk i tym samym zagwarantować ścisłą odpowiedzialność za wydatki 
i wyniki. 

We wniosku przewidziano również określony poziom elastyczności dla państw 
członkowskich pod względem przenoszenia alokacji; dopuszcza się przenoszenie do 15 % 
alokacji z dopłat bezpośrednich na rzecz EFRROW i odwrotnie, z kolei wyższy odsetek 
środków można przenosić wyłącznie z pierwszego do drugiego filaru z przeznaczeniem na 
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interwencje związane z celami środowiskowymi i klimatycznymi. Uważam, że możliwość 
przenoszenia środków wyłącznie z pierwszego do drugiego filaru przełoży się na większą 
efektywność.

Musimy też mieć na uwadze, że w przyszłości wyzwaniem będzie nie tylko wytwarzanie 
większej ilości bezpiecznych i wysokiej jakości produktów rolnych, lecz również produkcja 
żywności w sposób bardziej wydajny i zrównoważony, przy jednoczesnym zapewnieniu 
konkurencyjności naszych rolników, co jest równoznaczne z zagwarantowaniem 
sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników z tytułu usług w zakresie ochrony środowiska, 
które rolnicy świadczą na rzecz społeczności. Pod tym względem ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuję ukierunkowanie polityki na osoby młode. Żywię głębokie 
przekonanie, że WPR po roku 2020 powinna koncentrować się na ludziach młodych: bez 
prowadzenia bardziej zdecydowanych działań w tym kierunku europejskie rolnictwo – i nie 
tylko rolnictwo – nie ma przyszłości.

Podsumowując, pragnę podkreślić, że zostaliśmy wezwani do podjęcia decyzji w momencie, 
gdy kadencja obecnego Parlamentu zmierza ku końcowi. Oczywiście nie jest naszą intencją, 
by zamykać jakiekolwiek trwające prace ustawodawcze, w tym również prace nad tym 
ważnym aktem prawnym, pomimo ograniczeń czasowych oraz braku wiedzy na temat 
wysokości budżetu WPR w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, które są obecnie 
przedmiotem negocjacji. Nie jest łatwo określić szczegóły takiej polityki bez znajomości 
dokładnej kwoty dostępnych środków. Biorąc pod uwagę wszystkie te racje, za stosowne 
uznaję przesunięcie daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 2023 r., aby 
umożliwić płynne przejście z bieżącej WPR do nowego modelu w przyszłości.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
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obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, przyspieszenia modernizacji 
i pogłębienia zrównoważoności – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty i na rynek, przyspieszenia 
modernizacji i pogłębienia 
zrównoważoności – w tym pod względem 
gospodarczym, społecznym oraz 
w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów. 
Nowa polityka powinna również stanowić 
uproszczenie dla beneficjentów, którzy 
powinni uzyskiwać odpowiedni dochód. 
Aby WPR mogła osiągnąć te cele, kwestią 
najwyższej wagi jest utrzymanie takiego 
samego poziomu finansowania w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021 – 2027, jak w latach 2014 – 2020.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) WPR nadal odgrywa zasadniczą 
rolę w rozwoju obszarów wiejskich Unii 
Europejskiej i od niej zależy w znacznym 
stopniu poziom samowystarczalności 
obywateli Unii. W związku z tym należy 
zahamować postępujące porzucanie 
działalności rolnej przez utrzymanie silnej 
i wyposażonej w wystarczające środki 
WPR, aby złagodzić zjawisko wyludniania 
się obszarów wiejskich oraz w dalszym 
ciągu reagować na potrzeby konsumentów 
w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa 
żywnościowego i dobrostanu zwierząt. 
Wobec wyzwań, którym muszą stawiać 
czoła producenci w Unii, aby spełniać 
nowe wymogi regulacyjne, oraz coraz 
wyższego poziomu ambicji w odniesieniu 
do ochrony środowiska, w kontekście 
zmienności cen i większego otwarcia 
granic unijnych na import z państw 
trzecich, należy utrzymać wysokość 
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budżetu przeznaczonego na WPR co 
najmniej na tym samym poziomie, co w 
latach 2014–2020. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe 
jest lepsze uwzględnianie lokalnych 
warunków i potrzeb poprzez takie 
dostosowywanie wsparcia, aby 
maksymalnie zwiększyć jego wkład 
w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
w szczególności wobec beneficjentów 
końcowych. W ramach WPR opierającej 
się na realizacji celów („model realizacji”) 
Unia powinna określić podstawowe 
parametry polityki, takie jak cele WPR 
i podstawowe wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych powinna 
w większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich. Udoskonalona 
pomocniczość, a jednocześnie 
zapewnienie, aby wspólnotowy charakter 
WPR nie został osłabiony, powinny 
umożliwić lepsze uwzględnianie lokalnych 
warunków i potrzeb poprzez takie 
dostosowywanie wsparcia, aby 
maksymalnie zwiększyć jego wkład w 
osiąganie celów Unii.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić ułatwienia dla rolników, zachowując przy tym wspólną politykę.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności 
w uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności 
w uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na pewien 
poziom elastyczności w określaniu 
niektórych definicji w swoich planach 
strategicznych WPR. Aby zapewnić równe 
warunki działania, należy jednak ustanowić 
na poziomie unijnym pewne ramy 
odniesienia określające niezbędne istotne 
elementy, które należy uwzględnić 
w wyżej wspomnianych definicjach 
(„definicje ramowe”).

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dysponować pewną elastycznością we wdrażaniu środków, 
lecz nie może ona wpływać negatywnie na wspólnotowy charakter polityki. WPR musi opierać 
się na wspólnych przepisach UE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”, 
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 

(5) Aby zachować wspólne dla całej 
Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich oraz równe traktowanie 
europejskich rolników, nie ograniczając 
przy tym jednak tych państw w osiąganiu 
celów Unii, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „użytek rolny”. 
Powiązane ramowe definicje terminów 
„grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe 
użytki zielone” należy określić ogólnie, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
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warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego 
i obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów 
i włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z 
lokalnymi warunkami i tradycyjnymi 
praktykami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego 
i obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu, oferują 
powierzchnię paszową dla zapylaczy lub 
nadają się do produkcji paszy, niezależnie 
od tego, czy rzeczywiście stosuje się je do 
celów produkcji.

Uzasadnienie

Ochrona trwałych użytków zielonych na określonych obszarach jest uzależniona od 
tradycyjnych praktyk; wiele niskonakładowych pastwisk trwałych stanowi istotne 
powierzchnie paszowe dla zapylaczy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW 
a programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 

(6) Synergie między EFRROW a 
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
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w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, 
a w szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
„wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa”, co zwiększy innowacyjność 
w sektorze rolnictwa i na obszarach 
wiejskich.

w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w 
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
„wydajnego rolnictwa i zrównoważonego 
środowiska”, co zwiększy innowacyjność, 
która będzie miała bezpośrednie 
pozytywne skutki w sektorze rolnictwa i na 
obszarach wiejskich.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” 
z uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić 
w swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy 
w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa 
i figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą 
i nierolniczą, które aktywnie działają 
w rolnictwie, lecz również angażują się 
w działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” 
z uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić 
w swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy 
w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa 
i figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą, które aktywnie działają w 
rolnictwie i przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rolnego, lecz również angażują się w 
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
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wiejskich. społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej istotnych elementów.

(10) Aby w ramach osiągania celu 
wymiany pokoleń, który ma kluczowe 
znaczenie, zapewnić spójność między 
rodzajami interwencji w formie płatności 
bezpośrednich a rodzajami interwencji 
związanymi z rozwojem obszarów 
wiejskich, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „młody rolnik” z 
określeniem na poziomie unijnym jej 
istotnych, obszernych elementów, która to 
definicja nie powinna mieć charakteru 
ograniczającego, aby ułatwić młodym 
ludziom rozpoczynanie działalności 
rolniczej oraz odzwierciedlać 
rzeczywistość w państwach 
członkowskich.

Uzasadnienie

Poprzednie systemy wsparcia dotyczące tej tematyki były zbyt ograniczające, co 
spowodowało wykluczenie młodych rolników ze wsparcia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przyszłość Europy oraz planety 
wymaga tego, by Unia jak najszybciej 
wycofała wsparcie udzielane w ramach 
WPR rolnikom, którzy nie prowadzą 
działalności w sposób zrównoważony pod 
względem środowiskowym i klimatycznym.
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Uzasadnienie

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz zapewnić, by Unia 
w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Zachowując równowagę między różnymi 
aspektami zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z oceną skutków, te cele 
szczegółowe powinny umożliwić 
przełożenie celów ogólnych WPR na 
bardziej konkretne priorytety 
z uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności 
w odniesieniu do klimatu, energii 
i środowiska.

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), chroniąc jednocześnie jej 
wspólnotowy charakter, oraz zapewnić, by 
Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania i 
wywiązywała się z międzynarodowych 
zobowiązań, w niniejszym rozporządzeniu 
należy określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, przestrzegając równocześnie 
zasady równości i sprawiedliwości, 
powinno się wymagać od państw 
członkowskich podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
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szczegółowych. Te cele szczegółowe 
powinny umożliwić przełożenie celów 
ogólnych WPR na bardziej konkretne 
priorytety z uwzględnieniem 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, w 
szczególności w odniesieniu do klimatu, 
energii, dobrostanu zwierząt i środowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna 
i zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej rolno-ekologiczna, 
nowoczesna i zrównoważona WPR musi 
uwzględniać badania naukowe i innowacje, 
aby mogła wspierać wielofunkcyjność 
unijnych systemów rolnictwa, leśnictwa i 
produkcji żywności poprzez inwestowanie 
w rozwój technologiczny i rozwój praktyk 
rolno-ekologicznych, a także usprawnianie 
dostępu do bezstronnej, rzetelnej, 
odpowiedniej i nowej wiedzy oraz 
dzielenia się nią.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy wdrażaniu planów 
strategicznych WPR należy przestrzegać 
zasad horyzontalnych, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a 
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
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etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny 
wspierać działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji, 
dyskryminacji lub wykluczenia. Cele 
funduszy powinny być osiągane zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, konwencją z 
Aarhus oraz unijnym wsparciem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 
191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Model realizacji nie powinien 
prowadzić do sytuacji, w której będziemy 
mieli do czynienia z 27 różnymi 
krajowymi politykami rolnymi, co będzie 
groziło utratą „wspólnego ducha” WPR i 
spowoduje zakłócenia. Państwa 
członkowskie powinny zachować pewien 
stopień elastyczności w obrębie solidnych 
wspólnych ram regulacyjnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników, konieczne 

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników, ze szczególnym 
naciskiem na płatności ukierunkowane na 
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są także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii.

środowisko, klimat i dobrostan zwierząt 
oraz zwiększenie konkurencyjności. Aby 
zwiększyć korzyści rynkowe dla rolników, 
konieczne są także inwestycje 
w restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację 
i absorpcję nowych technologii. Należy 
zwrócić przy tym uwagę na wyzwania 
społeczne i aspekty takie jak łagodzenie 
zmiany klimatu oraz przystosowanie się do 
niej w sposób przynoszący korzyści 
rolnikom.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość 
i nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się 
z ryzykiem zmienności cen i większą 
presją na dochody. W związku z tym, 
chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
należy ustanowić solidne ramy 
zapewniające odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem. W tym celu państwa 
członkowskie i rolnicy mogą korzystać 
z unijnej platformy dotyczącej zarządzania 
ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy 
i poradnictwa.

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, brak 
klauzul wzajemności w umowach 
handlowych z państwami trzecimi, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość i 
nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z 
ryzykiem zmienności cen i większą presją 
na dochody. W związku z tym, chociaż to 
rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw 
oraz za poprawę odporności swoich 
gospodarstw, należy ustanowić solidne 
ramy zapewniające odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa 
członkowskie i rolnicy mogą korzystać 
z unijnej platformy dotyczącej zarządzania 
ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy 
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i poradnictwa.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, intensyfikacja działań 
w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu 
do osiągnięcia unijnych celów związanych 
ze środowiskiem i zmianą klimatu. 
Struktura WPR powinna zatem 
odzwierciedlać większe ambicje względem 
powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu 
modelowi realizacji działania 
podejmowane w celu przeciwdziałania 
degradacji środowiska i zmianie klimatu 
powinny być ukierunkowane na wyniki, 
a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać 
za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: wspieranie i 
poprawa ochrony środowiska, 
bioróżnorodności i różnorodności 
genetycznej w systemie rolnym, a także 
intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu 
oraz udział w dążeniu do osiągnięcia 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura 
WPR powinna zatem odzwierciedlać 
większe ambicje względem powyższych 
celów. Dzięki odpowiedniemu modelowi 
realizacji działania podejmowane w celu 
przeciwdziałania degradacji środowiska 
i zmianie klimatu powinny być 
ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE 
należy do tego celu uważać za 
zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego, wspieranie 
włączenia społecznego, wymiany 
pokoleniowej oraz rozwoju „inteligentnych 
wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii 
Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji w 
zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, wspieranie włączenia 
społecznego, wymiany pokoleniowej, 
większego włączenia kobiet w gospodarkę 
wiejską oraz rozwoju „inteligentnych wsi” 
w rejonach wiejskich w całej Unii 
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pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, nowe łańcuchy wartości na 
obszarach wiejskich, takie jak czysta 
energia, rozwijająca się biogospodarka, 
gospodarka o obiegu zamkniętym 
i ekoturystyka, mogą oferować duże 
możliwości w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na tych 
obszarach. W tym kontekście kluczową 
rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, nowe łańcuchy wartości na 
obszarach wiejskich, takie jak czysta 
energia, rozwijająca się biogospodarka, 
gospodarka o obiegu zamkniętym i 
ekoturystyka, mogą oferować duże 
możliwości w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na tych 
obszarach przy jednoczesnej ochronie 
zasobów naturalnych. W tym kontekście 
kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności. Ponadto 
powinna ona przyczyniać się do poprawy 
reagowania unijnego rolnictwa na nowe 
oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, marnowania 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować produkcję 
o szczególnych i cennych cechach, 
wspierając jednocześnie rolników 
w aktywnym dostosowywaniu produkcji 

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej, zdrowej i 
bogatej w składniki odżywcze żywności. 
Ponadto powinna ona przyczyniać się do 
poprawy reagowania unijnego rolnictwa na 
nowe oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, marnowania 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować zrównoważoną 
produkcję o szczególnych i cennych 
cechach, wspierając jednocześnie rolników 
w aktywnym dostosowywaniu produkcji 
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do sygnałów płynących z rynku 
i oczekiwań konsumentów.

do sygnałów płynących z rynku i 
oczekiwań konsumentów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze zobowiązaniem do 
realizacji Agendy 2030 i porozumienia 
paryskiego oraz z wnioskami zespołu ds. 
międzynarodowej oceny wpływu nauk i 
technologii rolniczych na rozwój, a także 
zaleceniami specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. prawa do pożywienia Unia i jej 
państwa członkowskie powinny przejść na 
zrównoważony europejski system 
rolnictwa i produkcji żywności. Ścieżka 
takiego przejścia powinna koncentrować 
się na promowaniu zróżnicowanych, 
zrównoważonych i odpornych praktyk 
rolnych, które pomogą w ochronie i 
poprawie zasobów naturalnych, 
wzmocnieniu ekosystemów i rozwinięciu 
zdolności przystosowania się do zmiany 
klimatu i łagodzenia jej, przez 
dostosowanie produkcji zwierzęcej do 
pojemności ekologicznej, ograniczenie 
zależności od niezrównoważonych 
zasobów, w tym od energii z paliw 
kopalnych, oraz stopniową poprawę 
różnorodności biologicznej i jakości gleby.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Chociaż zgodnie z założeniami 
planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe szczepienia są 
uważane za racjonalną pod względem 
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kosztów interwencję w zakresie zdrowia 
publicznego, która służy zwalczaniu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, stosunkowo 
wysokie koszty diagnostyki, alternatyw dla 
środków przeciwdrobnoustrojowych i 
szczepionek w porównaniu z 
konwencjonalnymi antybiotykami 
stanowią przeszkodę w zwiększaniu ilości 
szczepień zwierząt.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Aby osiągnąć cele środowiskowe 
WPR oraz wymogi społeczne związane ze 
zwiększeniem bezpieczeństwa 
żywnościowego, należy promować 
stosowanie produktów nawozowych o 
bardzo niskiej zawartości metali ciężkich.

Uzasadnienie

Nowo przyjęte rozporządzenie unijne dotyczące nawozów zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009 i nr 1107/2009 zawiera szereg przepisów dotyczących oznakowania metali 
ciężkich, na przykład kadmu i arsenu, w szczególności w fosforanach. Dzięki oznakowaniu 
rolnicy będą znać dokładną ilość zanieczyszczeń obecnych w produktach nawozowych, które 
stosują. Takie przepisy dotyczące oznakowania powinny promować bardziej zrównoważone 
rolnictwo zgodnie z ekologicznymi celami WPR oraz wspieranie wysokiej jakości standardów 
w UE.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 
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uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. 
Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Warunkowość ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Ma ona również na 
celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do 
oczekiwań społecznych poprzez poprawę 
spójności tej polityki z celami w dziedzinie 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko struktury WPR i jednym 
z elementów tworzących podstawy dla 
bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. Powinna 
być też kompleksowo stosowana w całej 
Unii. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. 
Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Warunkowość ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Beneficjenci 
powinni również otrzymywać odpowiednią 
rekompensatę za przestrzeganie tych 
norm. Ma ona również na celu 
wyraźniejsze dostosowanie WPR do 
oczekiwań społecznych poprzez poprawę 
spójności tej polityki z celami w dziedzinie 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko struktury WPR i jednym 
z elementów tworzących podstawy dla 
bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. Powinna 
być też kompleksowo stosowana w całej 
Unii. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone 
do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych 
w ramach norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 2020 
r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi i ograniczenia stosowania 
substancji chemicznych. Uznaje się, że 
każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska przyczynia się do 
realizacji wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych 
w ramach norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, w celu wspierania 



AD\1181813PL.docx 21/209 PE630.523v04-00

PL

gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności 
i modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi i ograniczania 
nakładów; pomoże w tym specjalne 
elektroniczne narzędzie dotyczące 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych, które państwa członkowskie będą 
udostępniać rolnikom. Stosowanie planu 
gospodarki składnikami odżywczymi 
powinno uwzględniać wielkość i 
intensywność gospodarstwa. Narzędzie to 
powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi i 
ograniczania nakładów oraz poprawy 
jakości gleby. Szeroki zakres 
interoperacyjności i modułowa struktura 
powinny również umożliwić dodawanie 
innych aplikacji elektronicznych do 
zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. 
Aby zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Choć produkty rolnicze z tworzyw 
sztucznych stanowią niski odsetek 
całkowitej ilości stosowanych tworzyw 
sztucznych i powstających z nich 
odpadów, ich stosowanie jest 
skoncentrowane geograficznie. Co więcej, 
kategorie produktów z tworzyw sztucznych 
stosowanych w rolnictwie mają bardzo 
jednorodny skład, dzięki czemu strumień 



PE630.523v04-00 22/209 AD\1181813PL.docx

PL

odpadów jest bardzo cenny dla podmiotu 
zajmującego się recyklingiem. We 
wniosku dotyczącym planów 
strategicznych WPR należy zająć się 
kwestią odpadów z tworzyw sztucznych w 
rolnictwie, a Komisja Europejska 
powinna w stosownych przypadkach 
wprowadzić w perspektywie 
średnioterminowej (do 2023 r.) nową 
normę dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska w odniesieniu do 
odpadów z tworzyw sztucznych jako nowy 
element zwiększonej warunkowości. Ten 
nowy wymóg wzajemnej zgodności 
zobowiązywałby rolników do korzystania z 
usług uprawnionych przedsiębiorstw 
gospodarowania odpadami, by 
zorganizować zbieranie i recykling 
tworzyw sztucznych, oraz do 
przechowywania dokumentów 
potwierdzających prawidłowe 
postępowanie z odpadami z tworzyw 
sztucznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą 
w pełni wdrożyć wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw 
i służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 

(23) Państwa członkowskie muszą 
w pełni wdrożyć wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw 
i służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 



AD\1181813PL.docx 23/209 PE630.523v04-00

PL

obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 
włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 
włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, a także na mocy 
dyrektywy [dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady XXX w sprawie 
ograniczenia wpływu określonych 
produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko] i rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/616a oraz 
odpowiednio dostosowano wykaz norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.

__________________ __________________
11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7):

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7):

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1):

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1):

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
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nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):
16a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych i 
uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. 
L 4 z 7.1.2019, s. 43).

Uzasadnienie

Właściciele i posiadacze zwierząt są zobowiązani do dokumentowania produktów leczniczych, 
które stosują u swoich zwierząt. Również przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że 
„przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie mogą być stosowane rutynowo (...)”. W 
mandacie PE dotyczącym dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych na tym etapie (rozmowy trójstronne) proponuje się wprowadzenie zakazu 
stosowania produktów oksydegradowalnych takich jak produkty stosowane obecnie w 
rolnictwie (np. folie do ściółkowania). Aby zapewnić zdrowy stan naszych gleb, należy 
koniecznie wdrożyć ten zakaz i kontrolować jego stosowanie (w razie potrzeby jako normę 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a nie wymóg podstawowy w zakresie 
zarządzania).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
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wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia 
w ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, 
w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, 
z drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające 
z przepisów dotyczących wody 
i zrównoważonego stosowania 
pestycydów, jak również z inicjatyw 
w zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne oraz zapewnić 
dostęp do nich, a także określić niezbędne 
usprawnienia wszystkich środków na 
poziomie gospodarstwa przewidzianych w 
planach strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w 
tym dotyczącymi środowiska i klimatu 
oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej strony. 
Wykaz takich norm, wymogów i 
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w 
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z 
przepisów dotyczących wody i 
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, zarządzania 
ryzykiem i promowania zrównoważonej 
gospodarki składnikami odżywczymi oraz 
ograniczania nakładów. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)



PE630.523v04-00 26/209 AD\1181813PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby zapewnić udzielanie wysokiej 
jakości doradztwa wszystkim rolnikom w 
Unii, Komisja powinna zdefiniować 
minimalne normy usług doradczych dla 
rolników w odniesieniu do jakości oraz 
zasięgu terytorialnego udzielanego 
doradztwa. Przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz do celów 
kontroli jakości Komisja powinna 
akredytować wszystkie usługi doradcze dla 
rolników. W przypadku stwierdzenia, że 
usługa doradcza dla rolników nie spełnia 
minimalnych norm, Komisja powinna 
powiadomić o tym na piśmie dane 
państwo członkowskie oraz zaapelować o 
podjęcie działań zaradczych.

Uzasadnienie

Rolnicy muszą nabyć nowych rodzajów umiejętności i nowej wiedzy, aby stosować nowe i 
bardziej zrównoważone praktyki rolne, które często są bardziej złożone od tych obecnie 
stosowanych. Dlatego świadczenie wysokiej jakości usług doradczych dla rolników staje się 
coraz ważniejsze. Obecnie wydaje się jednak, że w ramach WPR brakuje prawdziwego 
systemu kontroli jakości usług doradczych dla rolników, których możliwości pomocy rolnikom 
znacznie różnią się między państwami członkowskimi.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a 
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy ograniczyć, a 
produkt należy stosować w pierwszej 
kolejności do systemów na rzecz klimatu i 
środowiska albo przesunąć go do 
EFRROW, stosować do płatności 
bezpośrednich niezwiązanych z wielkością 
produkcji i do uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
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wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

celów stabilności.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i przyczyniają się do 
rozwoju terytorialnego. W celu 
promowania bardziej zrównoważonego 
podziału wsparcia oraz zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

(28) Podstawą rolnictwa Unii pozostają 
małe gospodarstwa, które odgrywają 
istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, w szczególności na 
obszarach o niekorzystnych warunkach i 
peryferyjnych, oraz przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 
W celu promowania bardziej 
zrównoważonego podziału wsparcia oraz 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
beneficjentów otrzymujących niewielkie 
kwoty państwa członkowskie powinny 
móc zaproponować drobnym producentom 
rolnym możliwość zastąpienia innych 
płatności bezpośrednich płatnością 
ryczałtową.

Uzasadnienie

Małe gospodarstwa na obszarach nieuprzywilejowanych i peryferyjnych są szczególnie 
zagrożone.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Rolnictwo ekologiczne rozwija się 
w wielu krajach europejskich i posiada 
udokumentowane osiągnięcia w zakresie 
dostarczania dóbr publicznych, ochrony 
usług ekosystemowych i zasobów 
naturalnych, ograniczania nakładów, 
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zachęcania do pracy w rolnictwie młodych 
rolników, w szczególności kobiet, 
tworzenia miejsc pracy, 
eksperymentowania z nowymi modelami 
biznesowymi, zaspokajania potrzeb 
społecznych i rewitalizacji obszarów 
wiejskich. Jednak wzrost zapotrzebowania 
na produkty ekologiczne nadal przewyższa 
wzrost produkcji. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by ich plany 
strategiczne WPR uwzględniały cele 
związane ze zwiększeniem udziału 
gruntów rolnych w ramach zarządzania 
ekologicznego na potrzeby zaspokojenia 
rosnącego zapotrzebowania na produkty 
ekologiczne oraz stworzenia całego 
łańcucha dostaw produktów 
ekologicznych. Państwa członkowskie 
mogą finansować przejście na rolnictwo 
ekologiczne i jego utrzymanie ze środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich lub za pomocą ekoprogramów 
albo przez połączenie obu wariantów 
finansowania oraz powinny zapewnić, by 
przyznane budżety odpowiadały 
oczekiwanemu wzrostowi produkcji 
ekologicznej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb 
i faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, 
w ramach płatności bezpośrednich, 
dobrowolne dla rolników ekoprogramy, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
z innymi odpowiednimi interwencjami. 
Państwa członkowskie powinny je 

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb 
i faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, w 
ramach płatności bezpośrednich i w 
oparciu o ustanawiany przez Komisję 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, dobrowolne dla 
rolników ekoprogramy, które powinny być 
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zdefiniować jako płatność przyznawaną 
w charakterze zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenia za 
dostarczanie dóbr publicznych poprzez 
stosowanie praktyk rolniczych korzystnych 
dla środowiska i klimatu lub jako 
rekompensatę za wprowadzenie takich 
praktyk. W obu przypadkach powinny one 
mieć na celu lepszą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych WPR 
oraz być opracowane w taki sposób, aby 
wychodziły poza obowiązkowe wymogi, 
które przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu 
ekoprogramów dotyczących takich praktyk 
rolniczych, jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi oraz elementami 
krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

w pełni skoordynowane z innymi 
odpowiednimi interwencjami. Państwa 
członkowskie powinny je zdefiniować jako 
płatność przyznawaną w charakterze 
zachęty do dostarczania dóbr publicznych 
lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr 
publicznych poprzez stosowanie praktyk 
rolniczych korzystnych dla środowiska 
i klimatu lub jako rekompensatę za 
wprowadzenie takich praktyk. W obu 
przypadkach powinny one mieć na celu 
lepszą realizację celów środowiskowych 
i klimatycznych WPR oraz być 
opracowane w taki sposób, aby wychodziły 
poza obowiązkowe wymogi, które 
przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć pewną część swoich 
płatności bezpośrednich na ekoprogramy. 
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów 
dotyczących takich praktyk rolniczych, jak 
ulepszone zarządzanie pastwiskami 
trwałymi oraz stałymi elementami 
krajobrazu, systemy certyfikacji 
środowiskowej oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy umożliwić państwom 
członkowskim wykorzystywanie części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych, w ramach płatności 
bezpośrednich, na wsparcie dochodów 
związane z wielkością produkcji, na cele 
związane ze zwiększaniem 
konkurencyjności, zrównoważoności lub 
poprawianiem jakości w niektórych 

(32) Należy umożliwić państwom 
członkowskim wykorzystywanie części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych, w ramach płatności 
bezpośrednich, na wsparcie dochodów 
związane z wielkością produkcji, na cele 
związane ze zwiększaniem 
konkurencyjności, zrównoważoności lub 
poprawianiem jakości w niektórych 
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sektorach i gałęziach produkcji, które są 
szczególnie istotne z przyczyn 
społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych i znajdują się w trudnej 
sytuacji. Ponadto należy również 
umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

sektorach i gałęziach produkcji, które są 
szczególnie istotne z przyczyn 
społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych lub związanych z 
dobrostanem zwierząt i znajdują się w 
trudnej sytuacji. Ponadto należy również 
umożliwić państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na wsparcie z tytułu produkcji 
upraw roślin wysokobiałkowych, aby 
zmniejszyć unijny deficyt w tym sektorze.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 
podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi 
o definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności 
z tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 
podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi 
o definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności 
z tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 
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klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 
Natura 2000 oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie 
w ramach płatności z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty.

klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 
Natura 2000, obszarów o wysokiej 
wartości przyrodniczej oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie 
w ramach płatności z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe 
i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie 
z tytułu lasów i zakładania systemów 
rolno-leśnych; dobrostan zwierząt; 
zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak rolnictwo o 
wysokiej wartości przyrodniczej, 
agroekologia, produkcja zintegrowana 
oraz rolnictwo cyfrowe i rolnictwo 
precyzyjne; usługi leśno-środowiskowe 
i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie 
z tytułu lasów i zakładania systemów 
rolno-leśnych; dobrostan zwierząt i 
zdrowie zwierząt; zachowanie oraz 
zrównoważone wykorzystanie i rozwój 
zasobów genetycznych i różnorodności 
biologicznej. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 



PE630.523v04-00 32/209 AD\1181813PL.docx

PL

warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej 
i opierać się na krajowych lub 
regionalnych programach leśnych państw 
członkowskich lub równoważnych 
instrumentach, które należy opracowywać 
na podstawie zobowiązań wynikających 
z rozporządzenia w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych 
i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie 
i odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu 
i jego odporności, a także świadczenie 
usług w zakresie ekosystemów leśnych 
i klimatu; oraz środki i inwestycje 

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej 
i opierać się na krajowych lub 
regionalnych programach leśnych państw 
członkowskich lub równoważnych 
instrumentach, które należy opracowywać 
na podstawie zobowiązań wynikających 
z rozporządzenia w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na zrównoważonych planach 
urządzenia lasu lub równoważnych 
instrumentach zapewniających skuteczną 
sekwestrację dwutlenku węgla z 
atmosfery, a jednocześnie zwiększających 
różnorodność biologiczną, i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom 
oraz tworzenie i odnawianie systemów 
rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie 
i poprawę stanu zasobów leśnych, 
z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; 
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wspierające odnawialne źródła energii oraz 
biogospodarkę.

inwestycje służące zagwarantowaniu 
i poprawie ochrony lasu i jego odporności, 
a także świadczenie usług w zakresie 
ekosystemów leśnych i klimatu; oraz 
środki i inwestycje wspierające odnawialne 
źródła energii oraz biogospodarkę.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zapewnić godziwy dochód 
i odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Aby 
WPR przyczyniła się do poprawy stanu 
środowiska Unii i w celu wzmocnienia 
synergii tej polityki z finansowaniem 
inwestycji w środowisko i różnorodność 
biologiczną, konieczne jest utrzymanie 
odrębnego środka mającego na celu 
rekompensatę dla beneficjentów za 
niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym 
należy w dalszym ciągu przyznawać 
wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze 
względu na doświadczane przez nich 
szczególne niedogodności wynikające 
z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE 
i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
obszarami Natura 2000. Należy również 
udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc 
im w uporaniu się z niedogodnościami na 
obszarach znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 

(40) Aby zapewnić godziwy dochód 
i odporność sektora rolnictwa na całym 
terytorium Unii, państwa członkowskie 
mogą przyznać wsparcie rolnikom 
prowadzącym działalność w miejscach, 
gdzie występują ograniczenia naturalne lub 
inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. 
Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi, określenie 
to, stosowane w polityce rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014–2020, 
powinno mieć nadal zastosowanie. Aby 
WPR przyczyniła się do poprawy stanu 
środowiska Unii i w celu wzmocnienia 
synergii tej polityki z finansowaniem 
inwestycji w środowisko i różnorodność 
biologiczną, konieczne jest utrzymanie 
odrębnego środka mającego na celu 
rekompensatę dla beneficjentów za 
niedogodności związane z wdrażaniem 
programu Natura 2000 i ramowej 
dyrektywy wodnej. W związku z tym 
należy w dalszym ciągu przyznawać 
wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze 
względu na doświadczane przez nich 
szczególne niedogodności wynikające 
z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE 
i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
obszarami Natura 2000. Należy również 
udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc 
im w uporaniu się z niedogodnościami na 
obszarach znajdujących się w dorzeczach, 
wynikającymi z wdrażania ramowej 
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dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR, 
wykraczającymi poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi. Państwa 
członkowskie powinny również zapewnić, 
aby płatności dla rolników nie prowadziły 
do podwójnego finansowania ze środków 
ekoprogramów. Opracowując plany 
strategiczne WPR, państwa członkowskie 
powinny ponadto uwzględniać specyficzne 
potrzeby obszarów Natura 2000.

dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być 
powiązane z określonymi wymogami 
opisanymi w planach strategicznych WPR, 
wykraczającymi poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi. Państwa 
członkowskie powinny również zapewnić, 
aby płatności dla rolników nie prowadziły 
do podwójnego finansowania ze środków 
ekoprogramów, zapewniając jednocześnie 
dostateczną elastyczność w ramach 
planów strategicznych WPR, tak aby 
ułatwić uzyskanie komplementarności 
między różnymi interwencjami. 
Opracowując plany strategiczne WPR, 
państwa członkowskie powinny ponadto 
uwzględniać specyficzne potrzeby 
obszarów Natura 2000.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Cele WPR należy również 
realizować poprzez wspieranie inwestycji 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w 
gospodarstwach, jak i poza 
gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje 
mogą dotyczyć infrastruktury związanej z 
rozwojem, modernizacją lub 
przystosowaniem się do zmiany klimatu 
rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania i 
poprawy gruntów oraz dostaw i 
oszczędzania energii i wody. Aby 
skuteczniej zapewnić spójność planów 
strategicznych WPR z celami Unii, a także 
równe warunki działania w państwach 
członkowskich, w niniejszym 
rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny 
tematów inwestycji. 

(41) Cele WPR należy również 
realizować poprzez wspieranie inwestycji 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w 
gospodarstwach, jak i poza 
gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje 
mogą dotyczyć infrastruktury związanej z 
rozwojem, modernizacją lub 
przystosowaniem się do zmiany klimatu 
rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania i 
poprawy gruntów oraz dostaw i 
oszczędzania energii i wody. Aby 
skuteczniej zapewnić spójność planów 
strategicznych WPR z celami Unii, a także 
równe warunki działania w państwach 
członkowskich, w niniejszym 
rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny 
tematów inwestycji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem, należy utrzymać 
finansowanie ze środków EFRROW 
składek ubezpieczeniowych i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
obejmuje zarówno fundusze związane ze 
stratami produkcyjnymi, jak i ogólne 
i specyficzne dla danego sektora narzędzia 
stabilizacji dochodów związane 
z utraconymi dochodami.

(44) Biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia odpowiednich narzędzi do 
zarządzania ryzykiem w określonych 
sektorach, należy utrzymać finansowanie 
ze środków EFRG funduszy ubezpieczeń 
wzajemnych. Kategoria funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych obejmuje 
zarówno fundusze związane ze stratami 
produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne 
dla danego sektora narzędzia stabilizacji 
dochodów związane z utraconymi 
dochodami.

Uzasadnienie

Nie wynagradza się ryzykownych zachowań.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania 
w zakresie środowiska i działania 
w dziedzinie klimatu; promowanie 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych; projekty pilotażowe; projekty 
grup operacyjnych w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, 
inteligentne wsie, stowarzyszenia 
kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa 
gospodarstw rolnych; plany urządzenia 
lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; 

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie i 
utrzymanie systemów jakości; wspólne 
działania w zakresie środowiska i działania 
w dziedzinie klimatu; promowanie 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych; projekty pilotażowe; projekty 
grup operacyjnych w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, 
inteligentne wsie, stowarzyszenia 
kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa 
gospodarstw rolnych; plany urządzenia 
lasu, w tym system rolno-leśny; sieci 
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rolnictwo wspierane przez społeczność 
lokalną; działania wchodzące w zakres 
inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie 
grup producentów i organizacji 
producentów, a także innych form 
współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo 
wspierane przez społeczność lokalną; 
działania wchodzące w zakres inicjatywy 
LEADER; oraz ustanawianie grup 
producentów i organizacji producentów, 
a także innych form współpracy uznanej za 
niezbędną do realizacji celów 
szczegółowych WPR.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
Wspomniane alokacje krajowe powinny 
odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, 
które polegają na stopniowym zwiększaniu 
alokacji dla państw członkowskich 
o najniższym poziomie wsparcia na hektar, 
aby zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

(48) Ze środków EFRG nie należy 
wspierać działań, które mogłyby szkodzić 
środowisku lub które są niezgodne z 
celami klimatycznymi i środowiskowymi. 
Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich 
w ramach planów strategicznych WPR 
należy przyznawać w ramach alokacji 
krajowych ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Wspomniane alokacje 
krajowe powinny odzwierciedlać fakt 
kontynuowania zmian, które polegają na 
stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar, aby 
zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. 
W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. 
W szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji 
w nawadnianie, które nie przyczyniają się 
do osiągnięcia lub utrzymania dobrego 
stanu danej jednolitej części wód lub 
jednolitych części wód, ani inwestycji 
w zalesianie, które nie są spójne z celami 
w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi 
z zasadami zrównoważonej gospodarki 
leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku lub które są 
niezgodne z celami klimatycznymi, 
środowiskowymi, związanymi z 
dobrostanem zwierząt i różnorodnością 
biologiczną. Należy uwypuklić inwestycje, 
które przynoszą zarówno korzyści 
gospodarcze, jak i środowiskowe. W 
związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby bardziej 
szczegółowych zasad dotyczących 
wykluczenia, a także możliwości dalszego 
rozwijania tych gwarancji w aktach 
delegowanych. W szczególności ze 
środków EFRROW nie należy finansować 
inwestycji w nawadnianie, które nie 
przyczyniają się do osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu danej jednolitej 
części wód lub jednolitych części wód, ani 
inwestycji w zalesianie, które nie są spójne 
z celami w zakresie klimatu i środowiska 
zgodnymi z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by władze odgrywały 
aktywną rolę w ekologii i postępowaniu w 
przypadku pożarów lasów w ramach 
wszelkich działań związanych z 
zalesianiem lub ponownym zalesianiem 
oraz wzmocniły rolę „miękkich” środków 
zapobiegawczych i gospodarowania 
gruntami.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania niektórych 
priorytetów należy określić zasady 
dotyczące minimalnych alokacji 

(51) W celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania niektórych 
priorytetów należy określić zasady 
dotyczące minimalnych alokacji 
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finansowych dla tych priorytetów 
w ramach wsparcia z EFRROW. Aby 
zapewnić rolnikom równe warunki 
działania, należy również określić 
maksymalną wielkość alokacji dla 
wsparcia związanego z produkcją 
w ramach płatności bezpośrednich. 
Ponadto należy również umożliwić 
państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważoności lub jakości produkcji 
roślin wysokobiałkowych.

finansowych dla tych priorytetów 
w ramach wsparcia z EFRROW. Aby 
zapewnić rolnikom równe warunki 
działania, należy również określić 
maksymalną wielkość alokacji dla 
wsparcia związanego z produkcją 
w ramach płatności bezpośrednich. 
Ponadto należy również umożliwić 
państwom członkowskim 
wykorzystywanie dodatkowej części 
swoich pułapów finansowych 
przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
do przyznawania wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
konkretnie na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważoności lub jakości produkcji w 
celu zmniejszenia zależności od importu 
roślin wysokobiałkowych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu w politykach Unii 
oraz do osiągnięcia celu końcowego, jakim 
jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu UE na realizację celów 
związanych z klimatem. W odniesieniu do 
działań realizowanych w ramach WPR 
oczekuje się, że 40 % całkowitej puli 
środków finansowych WPR będzie 
przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań w 
dziedzinie klimatu w politykach Unii i 
wycofania z nich dotacji wywierających 
szkodliwy wpływ na środowisko oraz do 
osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie co najmniej 30 % 
wydatków z budżetu UE na realizację 
celów związanych z klimatem. Środki na 
działania realizowane w ramach WPR 
powinny stanowić co najmniej 40 % 
całkowitej puli środków finansowych WPR 
przeznaczonych na osiąganie celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
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odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Ponieważ przeciwdziałanie utracie 
różnorodności gatunkowej zgodnie z 
zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
Konwencji o różnorodności gatunkowej i 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju przyjętych przez ONZ ma 
ogromne znaczenie, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
służących ochronie różnorodności 
biologicznej do polityki Unii, szczególnie 
w odniesieniu do rodzajów użytków 
rolnych i do siedlisk, oraz udostępni na 
wspieranie celów różnorodności 
biologicznej środki WPR w wysokości 15 
mld EUR rocznie, które mają być 
uzupełniane o 5 mld EUR rocznie ze 
środków państw członkowskich. W 
szczególności finansowanie to wspiera 
działania służące ochronie różnorodności 
gatunkowej w rozumieniu art. 28 i 
działania służące ochronie różnorodności 
gatunkowej w rozumieniu art. 65 i 67.

Uzasadnienie

Powstrzymanie utraty różnorodności gatunkowej.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod 
uwagę ilość i jakość dostępnych 
informacji, znacznie różni się w 
kontekście monitorowania szczegółowych 
celów określonych w art. 6 niniejszego 
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wniosku. W odniesieniu do niektórych 
szczegółowych celów, w szczególności 
dotyczących monitorowania 
różnorodności biologicznej, baza wiedzy 
jest obecnie słaba lub niewystarczająco 
dostosowana do celów tworzenia 
miarodajnych wskaźników oddziaływania, 
na przykład dotyczących owadów 
zapylających i różnorodności biologicznej 
upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki 
określone dla całej Unii w art. 6 i 
załączniku 1 powinny opierać się na 
wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy 
oraz na wspólnych lub porównywalnych 
metodykach we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powinna wskazać 
obszary, w których istnieją luki w wiedzy 
lub w których baza wiedzy jest 
niewystarczająco dostosowana do celów 
monitorowania wpływu WPR. Komisja 
powinna wykorzystać unijny budżet do 
zapewnienia wspólnego reagowania na 
problemy powiązane z wiedzą i 
monitorowaniem, odnoszące się do 
wszystkich szczegółowych celów i 
wskaźników, o których mowa w art. 6. 
Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie na ten temat najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. i upublicznić jego 
wyniki.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii. 
W szczególności każdy plan strategiczny 
WPR powinien w stosownych przypadkach 
uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i klimatu, a opracowane na 
podstawie tych przepisów plany krajowe 
należy opisać w ramach analizy bieżącej 

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii, w 
tym z polityką spójności. W szczególności 
każdy plan strategiczny WPR powinien w 
stosownych przypadkach uwzględniać 
przepisy dotyczące ochrony środowiska i 
klimatu oraz zobowiązania Unii w zakresie 
spójności polityki na rzecz rozwoju, a 
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sytuacji („analiza SWOT”). Należy 
sporządzić wykaz aktów prawnych, do 
których w szczególności należy się 
odwołać, sporządzając plan strategiczny 
WPR.

opracowane na podstawie tych przepisów 
plany krajowe należy opisać w ramach 
analizy bieżącej sytuacji („analiza 
SWOT”). Należy sporządzić wykaz aktów 
prawnych, do których w szczególności 
należy się odwołać, sporządzając plan 
strategiczny WPR.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Ze względu na znaczenie celu 
ogólnego dotyczącego modernizacji 
sektora rolnictwa oraz jego przekrojowy 
charakter, państwa członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich planach 
strategicznych WPR specjalny opis 
dotyczący wkładu, jaki dany plan wniesie 
w realizację tego celu.

(63) Ze względu na znaczenie ogólnych 
celów dotyczących zwiększenia odporności 
środowiska, poprawy pozycji producentów 
surowców w łańcuchu żywnościowym i 
modernizacji sektora rolnictwa oraz jego 
przekrojowy charakter, państwa 
członkowskie powinny uwzględnić w 
swoich planach strategicznych WPR 
specjalny opis dotyczący wkładu, jaki dany 
plan wniesie w realizację tych celów.

Uzasadnienie

Rolnictwo musi poprawić osiąganie swoich wyników dotyczących środowiska oraz pozycję 
produkcji surowców na potrzeby osiągnięcia celu dotyczącego modernizacji.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68a) Woda jest kluczowym czynnikiem 
produkcji w rolnictwie. Wyzwanie 
związane z gospodarką wodną jest zatem 
kwestią podstawową i konieczne jest 
lepsze zarządzanie wodą. Ponadto zmiana 
klimatu będzie miała znaczący wpływ na 
zasoby wodne, z częstszymi i 
intensywniejszymi okresami suszy, ale 
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także okresami obfitych opadów deszczu. 
Przechowywanie wody w okresie jesienno-
zimowym jest rozwiązaniem, które wynika 
ze zdrowego rozsądku. Ponadto zbiorniki 
wodne przyczyniają się do tworzenia 
środowisk sprzyjających różnorodności 
biologicznej. Pomagają one również w 
utrzymaniu żywych gleb i dostatecznego 
poziomu wody w ciekach wodnych, co 
sprzyja życiu w środowisku wodnym.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Odpowiedzialność za zarządzanie 
planem strategicznym WPR i jego 
realizację powinna ponosić instytucja 
zarządzająca. Jej obowiązki należy 
określić w niniejszym rozporządzeniu. 
Instytucja zarządzająca powinna mieć 
możliwość przekazania części swoich 
obowiązków, zachowując 
odpowiedzialność za skuteczność 
i prawidłowość zarządzania. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
w ramach zarządzania planami 
strategicznymi WPR i ich wdrażania, 
interesy finansowe Unii były chronione 
zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) X [nowe 
rozporządzenie horyzontalne].

(69) Odpowiedzialność za zarządzanie 
planem strategicznym WPR i jego 
realizację powinna ponosić instytucja 
zarządzająca. Jednakże w przypadku 
regionalizacji elementów związanych z 
polityką rozwoju obszarów wiejskich 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość mianowania regionalnych 
organów zarządzających. Ich obowiązki 
należy określić w niniejszym 
rozporządzeniu. Instytucja zarządzająca 
powinna mieć możliwość przekazania 
części swoich obowiązków, zachowując 
odpowiedzialność za skuteczność 
i prawidłowość zarządzania. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
w ramach zarządzania planami 
strategicznymi WPR i ich wdrażania, 
interesy finansowe Unii były chronione 
zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) X [nowe 
rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Z inicjatywy Komisji EFRROW 
powinien wspierać – udzielając pomocy 
technicznej – działania związane 
z wykonywaniem zadań, o których mowa 
w [art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. 
Pomocy technicznej można również 
udzielać z inicjatywy państw 
członkowskich do celów realizacji zadań 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
wsparciem i jego wdrażania w związku 
z planem strategicznym WPR. Zwiększenie 
pomocy technicznej udzielanej 
z inicjatywy państw członkowskich jest 
możliwe jedynie w przypadku Malty.

(71) Z inicjatywy Komisji EFRROW 
powinien wspierać – udzielając pomocy 
technicznej – działania związane z 
wykonywaniem zadań, o których mowa w 
[art. 7 rozporządzenia horyzontalnego], w 
tym poprawę ilości i jakości danych 
wyjściowych dostępnych na potrzeby 
monitorowania celów szczegółowych 
określonych w art. 6 oraz istotności i 
dokładności odpowiadających im 
wskaźników określonych w załączniku I. 
Pomocy technicznej można również 
udzielać z inicjatywy państw 
członkowskich do celów realizacji zadań 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
wsparciem i jego wdrażania w związku 
z planem strategicznym WPR. Zwiększenie 
pomocy technicznej udzielanej 
z inicjatywy państw członkowskich jest 
możliwe jedynie w przypadku Malty. 

Uzasadnienie

Nowy model realizacji opiera się na zasadzie „środki publiczne w zamian za rezultaty”. 
Oznacza to większe niż dotychczas ukierunkowanie na monitorowanie wyników. Obecnie 
brakuje danych wyjściowych niezbędnych do skutecznego, spójnego monitorowania wyników. 
W związku z tym w niniejszym wniosku należy umożliwić Komisji wykorzystanie budżetu 
przeznaczonego na pomoc techniczną do wyeliminowania braków w dostępnych danych 
wyjściowych oraz odpowiadających im wskaźnikach.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 
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wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska mogą obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska, na przykład jakości i 
ilości wody, powinny obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Aby zagwarantować pewność 
prawa, ochronę praw rolników oraz 
sprawne, spójne i efektywne 
funkcjonowanie rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia określonych aktów w odniesieniu 
do przepisów uzależniających przyznanie 
płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
niektórych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu; przepisów 
dotyczących norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
niektórych związanych z nimi elementów 
w odniesieniu do wymogów 
kwalifikowalności; oraz treści deklaracji 

(83) Aby zagwarantować pewność 
prawa, ochronę praw rolników oraz 
sprawne, spójne i efektywne 
funkcjonowanie rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia określonych aktów w odniesieniu 
do przepisów uzależniających przyznanie 
płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
niektórych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu; przepisów 
dotyczących norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
niektórych związanych z nimi elementów 
w odniesieniu do wymogów 
kwalifikowalności; oraz treści deklaracji 
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i wymogów dotyczących aktywacji 
uprawnień do płatności; szczegółowych 
przepisów dotyczących ekoprogramów; 
środków mających zapobiegać sytuacji, 
w której beneficjenci wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
odczuwają strukturalne zakłócenia 
równowagi na rynku w danym sektorze, 
w tym decyzji, że takie wsparcie może być 
nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie 
jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do 
których zostało ono przyznane we 
wcześniejszym okresie odniesienia; 
przepisów i warunków dotyczących 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny oraz przepisów w zakresie 
warunków przyznawania tej płatności.

i wymogów dotyczących aktywacji 
uprawnień do płatności; szczegółowych 
przepisów dotyczących ekoprogramów, w 
tym wykazu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska; 
środków mających zapobiegać sytuacji, 
w której beneficjenci wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji 
odczuwają strukturalne zakłócenia 
równowagi na rynku w danym sektorze, 
w tym decyzji, że takie wsparcie może być 
nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie 
jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do 
których zostało ono przyznane we 
wcześniejszym okresie odniesienia; 
przepisów i warunków dotyczących 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny oraz przepisów w zakresie 
warunków przyznawania tej płatności.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia oraz zapobieżenia 
nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji 
wśród rolników należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do: ustalania obszarów odniesienia do 
celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny i związanych z nią powiadomień; 
obliczania zmniejszenia płatności 
w przypadku gdy kwalifikujący się obszar 
bawełny przekroczy powierzchnię obszaru 
bazowego; unijnej pomocy finansowej na 
destylację produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina; 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie całkowitej kwoty unijnego 
wsparcia na rodzaje interwencji związane 

(87) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia oraz zapobieżenia 
nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji 
wśród rolników należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do: ustalania obszarów odniesienia do 
celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny i związanych z nią powiadomień; 
obliczania zmniejszenia płatności 
w przypadku gdy kwalifikujący się obszar 
bawełny przekroczy powierzchnię obszaru 
bazowego; unijnej pomocy finansowej na 
destylację produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina oraz 
na metanizację i kompostowanie 
pozostałości z produkcji wina; rocznego 
podziału między państwa członkowskie 
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z rozwojem obszarów wiejskich; zasad 
dotyczących przedstawiania elementów, 
które należy uwzględnić w planie 
strategicznym WPR; zasad dotyczących 
procedury i terminów zatwierdzania 
planów strategicznych WPR oraz składania 
i zatwierdzania wniosków o zmianę planu 
strategicznego WPR; jednolitych 
warunków stosowania wymogów 
dotyczących informowania i promocji 
w zakresie możliwości oferowanych przez 
plan strategiczny WPR; zasad dotyczących 
ram realizacji celów, monitorowania 
i ewaluacji; sposobu prezentacji treści 
rocznych sprawozdań z realizacji celów; 
zasad dotyczących informacji, które mają 
być przekazywane przez państwa 
członkowskie na potrzeby ewaluacji 
realizacji celów przez Komisję; przepisów 
dotyczących zapotrzebowania na dane 
i synergii między potencjalnymi źródłami 
danych oraz szczegółowych rozwiązań 
dotyczących zapewniania spójnego 
podejścia do podejmowania decyzji 
o przyznawaniu państwom członkowskim 
premii za realizację celów. Uprawnienia te 
są wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

całkowitej kwoty unijnego wsparcia na 
rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich; zasad dotyczących 
przedstawiania elementów, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR; 
zasad dotyczących procedury i terminów 
zatwierdzania planów strategicznych WPR 
oraz składania i zatwierdzania wniosków 
o zmianę planu strategicznego WPR; 
jednolitych warunków stosowania 
wymogów dotyczących informowania 
i promocji w zakresie możliwości 
oferowanych przez plan strategiczny WPR; 
zasad dotyczących ram realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji; sposobu 
prezentacji treści rocznych sprawozdań 
z realizacji celów; zasad dotyczących 
informacji, które mają być przekazywane 
przez państwa członkowskie na potrzeby 
ewaluacji realizacji celów przez Komisję; 
przepisów dotyczących zapotrzebowania 
na dane i synergii między potencjalnymi 
źródłami danych oraz szczegółowych 
rozwiązań dotyczących zapewniania 
spójnego podejścia do podejmowania 
decyzji o przyznawaniu państwom 
członkowskim premii za realizację celów. 
Uprawnienia te są wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „zagęszczenie hodowli" oznacza 
łączną masę zwierząt, obecnych 
jednocześnie w danym budynku 
gospodarskim, w przeliczeniu na metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej;

Uzasadnienie

Zagęszczenie hodowli może być wykorzystane jako parametr w interwencjach mających 
znaczenie dla dobrostanu i zdrowia zwierząt, w związku z czym należy je określić w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) „skoncentrowana operacja 
tuczenia zwierząt” oznacza gospodarstwo 
z inwentarzem żywym hodujące zwierzęta 
w zagęszczeniu przekraczającym 
dopuszczalne ze względu na obszar i 
zasoby naturalne lub pojemność 
gospodarstwa lub, w przypadku bydła i 
przeżuwaczy, gdy zwierzęta nie mają 
dostępu do pastwisk lub nie ma 
odpowiedniej liczby hektarów pastwisk w 
celu wsparcia wypasu bądź poszukiwania 
pożywienia na pastwiskach lub użytkach 
zielonych;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „fundusz ubezpieczeń 
wzajemnych” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 

e) „fundusz ubezpieczeń 
wzajemnych” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
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zgodnie z prawem krajowym tego państwa, 
który umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli 
straty gospodarcze, wypłacane są 
rekompensaty;

zgodnie z prawem krajowym tego państwa, 
który umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli 
straty produkcyjne i są w stanie dowieść, 
że podjęli środki zapobiegawcze z 
wyprzedzeniem, wypłacane są 
rekompensaty;

Uzasadnienie

Fundusz ubezpieczeń wzajemnych powinien rekompensować straty tylko w przypadku, gdy 
rolnik może dowieść, że z wyprzedzeniem podjął środki zapobiegawcze. Płatności powinny 
być przyznawane z tytułu strat produkcyjnych. Inne rodzaje strat nie powinny być pokrywane 
z funduszu ubezpieczeń wzajemnych.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „cele końcowe” oznaczają 
wcześniej ustalone wartości, które mają 
zostać osiągnięte na koniec okresu 
w odniesieniu do wskaźników rezultatu 
przewidzianych w ramach celu 
szczegółowego;

(i) „cele końcowe” oznaczają 
wcześniej ustalone wartości, które mają 
zostać osiągnięte na koniec okresu w 
odniesieniu do wskaźników rezultatu i 
oddziaływania przewidzianych w ramach 
celu szczegółowego;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „spójność polityki na rzecz 
rozwoju” oznacza, że Unia, zgodnie z art. 
208 TFUE, uwzględnia cele współpracy 
na rzecz rozwoju w realizowanych przez 
siebie politykach oraz że przy osiąganiu 
celów polityki krajowej unika 
negatywnych środków politycznych, które 
wywierają niekorzystny wpływ na cele 
rozwoju UE;
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „ukierunkowanie na ochronę 
środowiska i różnorodności biologicznej” 
oznacza uporządkowany proces 
zapewniania skutecznego stosowania 
narzędzi służących zapobieganiu 
szkodliwym skutkom wydatków Unii i 
maksymalizowaniu korzyści na rzecz 
stanu środowiska i różnorodności 
biologicznej w Unii, na podstawie 
dokumentu Komisji pt. „Common 
Framework for Biodiversity Proofing of 
the EU Budget” [Wspólne ramy na rzecz 
ukierunkowania budżetu UE na ochronę 
różnorodności biologicznej] oraz zgodnie 
z krajowymi przepisami i wytycznymi, 
jeżeli istnieją, lub standardami uznanymi 
na szczeblu międzynarodowym;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z krajowymi przepisami i wytycznymi, 
jeżeli istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym.

Poprawka60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a i b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Definicje, które należy sformułować 
w planach strategicznych WPR

Definicje, które należy sformułować 
w planach strategicznych WPR

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego, w tym w 
agroleśnictwie;

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Elementy krajobrazu mogą być niniejszym 
włączone jako elementy użytków rolnych. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/19991, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/20052, art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, mogą obejmować 
połączenie upraw z drzewami lub 
krzewami w celu utworzenia systemu 
leśno-ornego i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/19991, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/20052, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
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rozporządzenia;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, 
w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, w 
tym szkółki, również – o ile przewiduje tak 
państwo członkowskie – jeśli znajdują się 
one w donicach na folii, i zagajniki o 
krótkiej rotacji;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych). Mogą one obejmować 
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, 
które mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych zielnych roślin pastewnych 
rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych), które nie były objęte 
płodozmianem w danym gospodarstwie 
rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, 
a także które nie były zaorane przez okres 
co najmniej pięciu lat. Definicja obejmuje 
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, 
które mogą nadawać się do wypasu, a 
także inne gatunki, takie jak krzewy lub 
drzewa, które służą do wytwarzania paszy 
dla zwierząt, pod warunkiem że 
zachowano przewagę traw i innych 
zielnych roślin pastewnych;

(iiia) „długoterminową uprawę polową 
trawy" definiuje się jako gatunki traw lub 
gatunki trawiaste uprawiane na gruntach 
ornych przez okres krótszy niż pięć 
kolejnych lat lub dłuższy niż pięć lat, w 
przypadku gdy ma miejsce orka i ponowne 
obsianie. Nie zalicza się jej do celów 
związanych z pochłanianiem dwutlenku 
węgla lub celów klimatycznych.
Państwa członkowskie mogą również 
zadecydować o uznaniu za trwałe użytki 
zielone:
a) gruntów nadających się do wypasu 
i stanowiących część utrwalonych praktyk 
lokalnych, w przypadkach gdy trawy 
i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą 
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na obszarach wypasu; lub
b) gruntów nadających się do 
wypasu, w przypadkach gdy trawy i inne 
zielne rośliny pastewne nie są roślinnością 
dominującą lub nie występują na 
obszarach wypasu;

______________________ ______________________
1 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

1 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

2 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

2 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

Cele ogólne Cele ogólne

Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu 
dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich 
oraz przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych:

Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu 
dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich, 
jest spójne z celami Unii w zakresie 
środowiska i klimatu oraz przyczynia się 
do osiągnięcia następujących celów 
ogólnych:

a) wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
produkcji rolnej przy zapewnieniu 
zrównoważonego i długoterminowego 
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bezpieczeństwa żywnościowego;

b) zwiększenie troski o środowisko 
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

b) wspieranie i poprawa ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej; osiągnięcie 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) wzmocnienie struktury społeczno-
ekonomicznej zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn na obszarach wiejskich, 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego gospodarek wiejskich oraz 
przyczynianie się do zatrudnienia, 
tworzenie miejsc pracy i utrzymywanie 
ich, z poszanowaniem zasad 
sprawiedliwości i równości.

Cele te uzupełnia przekrojowy cel 
modernizacji tego sektora przez sprzyjanie 
dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
a także zachęcanie do ich 
wykorzystywania.

Cele te uzupełnia przekrojowy cel 
modernizacji tego sektora przez sprzyjanie 
zrównoważonemu rozwojowi i dzieleniu 
się wiedzą, innowacjo i cyfryzacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także 
zachęcanie do ich wykorzystywania.

Cele te są osiągane przy jednoczesnym 
dążeniu do zewnętrznej konwergencji 
między państwami członkowskimi.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Cele szczegółowe Cele szczegółowe

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i odporności 
rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia 
długofalowego bezpieczeństwa 
żywnościowego i zapobiegania 
nadprodukcji;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek lokalny, krajowy i europejski oraz 
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ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

zwiększenie zrównoważenia 
środowiskowego i długoterminowej 
konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
inwestycje, technologię i cyfryzację w 
ramach logiki gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

c) poprawa pozycji rolników w 
łańcuchu wartości, w tym przez 
promowanie krótkich łańcuchów dostaw;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze rolno-
spożywczym, w tym dzięki zwiększeniu 
usuwania i sekwestracji dwutlenku węgla 
w glebie, zgodnie z porozumieniem 
paryskim;

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze;

e) przyczynianie się do ochrony i 
poprawy jakości powietrza i wody przy 
jednoczesnym zmniejszaniu stosowania 
pestycydów i antybiotyków, a także 
promowanie bardziej zrównoważonego 
zużycia wody oraz przyczynianie się do 
ochrony i poprawy gleby;

f) przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu;

f) wzmacnianie usług 
ekosystemowych, w tym na obszarach 
wiejskich, oraz powstrzymanie i 
odwrócenie procesu utraty różnorodności 
biologicznej, w tym w odniesieniu do 
owadów zapylających; przyczynianie się 
do ochrony, zachowania i poprawy stanu 
siedlisk, systemów gospodarki rolnej o 
wysokiej wartości przyrodniczej, a także 
krajobrazu;

g) przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

g) przyciąganie młodych rolników i 
nowych podmiotów do rolnictwa, w 
szczególności w regionach najbardziej 
wyludnionych, promowanie równości płci 
i ułatwianie rozwoju zrównoważonej 
działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, równości płci oraz 
rozwoju lokalnego i rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, 
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leśnictwa; takich jak obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, w tym zrównoważonej 
biogospodarki, gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zrównoważonego 
rolnictwa i leśnictwa, w celu osiągnięcia 
spójności społecznej i terytorialnej;

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, zapobiegania marnotrawieniu 
żywności, jak również dobrostanu 
zwierząt.

i) poprawa reakcji rolnictwa Unii na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i 
zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w 
składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, rolnictwa niskonakładowego i 
rolnictwa ekologicznego, ograniczenia 
marnotrawieniu żywności, jak również 
zapobiegania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i poprawy 
dobrostanu zwierząt.

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia 
w ramach WPR.

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia 
w ramach WPR.

2a. Państwa członkowskie wskazują 
swój wkład w osiąganie celów określonych 
w niniejszym artykule i proponują 
odpowiednie cele krajowe. Cele ogólne i 
szczegółowe, środki wsparcia i cele 
krajowe są spójne z prawodawstwem 
określonym w załączniku XI i uzupełniają 
je. Zgodnie z procedurą określoną w tytule 
V rozdział III Komisja zapewnia, aby 
interwencje i odpowiednie wkłady 
planowane przez państwa członkowskie 
były wystarczające do umożliwienia 
osiągnięcia celów Unii w odpowiednim 
prawodawstwie określonym w załączniku 
XI.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7

Wskaźniki Wskaźniki

1. Realizacja celów, o których mowa 1. Realizacja celów, o których mowa 
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w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na 
podstawie wspólnych wskaźników 
dotyczących produktu, rezultatu 
i oddziaływania. Zestaw wspólnych 
wskaźników obejmuje:

w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na 
podstawie wspólnych wskaźników 
dotyczących produktu, rezultatu 
i oddziaływania. Zestaw wspólnych 
wskaźników obejmuje:

a) wskaźniki produktu odnoszące się 
do produktów wytworzonych w ramach 
wspieranych interwencji;

a) wskaźniki produktu odnoszące się 
do produktów wytworzonych w ramach 
wspieranych interwencji;

b) wskaźniki rezultatu odnoszące się 
do danych celów szczegółowych 
i stosowane do ustalenia w planach 
strategicznych WPR ilościowych celów 
pośrednich i końcowych w odniesieniu do 
tych celów szczegółowych oraz do oceny 
postępów w osiąganiu celów końcowych. 
Wskaźniki odnoszące się do celów 
szczegółowych związanych ze 
środowiskiem i klimatem mogą 
obejmować interwencje uwzględnione 
w odnośnych krajowych instrumentach 
planowania z dziedziny ochrony 
środowiska i klimatu wynikających 
z prawodawstwa Unii wymienionego 
w załączniku XI;

b) wskaźniki rezultatu odnoszące się 
do danych celów szczegółowych 
i stosowane do ustalenia w planach 
strategicznych WPR ilościowych celów 
pośrednich i końcowych w odniesieniu do 
tych celów szczegółowych oraz do oceny 
postępów w osiąganiu celów końcowych. 
Wskaźniki odnoszące się do celów 
szczegółowych związanych ze 
środowiskiem i klimatem obejmują – w 
stosownych przypadkach – interwencje 
uwzględnione w odnośnych krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii 
wymienionego w załączniku XI;

c) wskaźniki oddziaływania 
odnoszące się do celów określonych 
w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście 
planów strategicznych WPR oraz 
w kontekście WPR.

c) wskaźniki oddziaływania 
odnoszące się do celów określonych w art. 
5 i 6 ust. 1 i stosowane do wsparcia 
ustanowienia celów ilościowych w 
odniesieniu do celów szczegółowych 
zawartych w planach strategicznych WPR 
oraz oceniające postępy w osiąganiu 
celów i realizacji WPR.

Wspólne wskaźniki produktu, rezultatu 
i oddziaływania są określone w załączniku 
I.

Wspólne wskaźniki produktu, rezultatu 
i oddziaływania są określone w załączniku 
I.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych zmieniających załącznik I 
w celu dostosowania wspólnych 
wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania, tak aby uwzględnić 
doświadczenia wyniesione z ich 
stosowania i, w razie potrzeby, w celu 
dodania nowych.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych zmieniających załącznik I w 
celu dostosowania wspólnych wskaźników 
produktu, rezultatu i oddziaływania, aby 
poprawić ramy wykonania na mocy tytułu 
VII rozdział I oraz uwzględnić 
doświadczenia wyniesione z ich 
stosowania i, w razie potrzeby, w celu 
zmiany lub dodania nowych.

2a. Komisja dokonuje okresowej oceny 
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skuteczności, wydajności, przydatności i 
spójności wskaźników produktu, wyników 
i oddziaływania w załączniku I, w 
koordynacji z oceną realizacji celów 
wieloletniego planu oceny określoną w 
art. 127. Wyniki te są częścią oceny 
wpływu oraz wniosków dotyczących 
programowania wspólnej polityki rolnej, 
które ma się rozpocząć w 2028 r.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
włączenie perspektywy płci do całego 
procesu przygotowania, wdrażania i oceny 
interwencji w celu promowania 
równouprawnienia płci i zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Zrównoważony rozwój

Cele planów strategicznych WPR są 
osiągane w sposób zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz z myślą o 
zachowaniu, ochronie i poprawie jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają, aby 
wymogi ochrony środowiska, efektywnego 
gospodarowania zasobami, łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej, różnorodność biologiczna, odporność 
na klęski żywiołowe oraz ograniczanie 
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ryzyka i zapobieganie mu były promowane 
podczas przygotowywania i osiągania 
celów szczegółowych WPR. Interwencje są 
planowane i przeprowadzane zgodnie z 
zasadą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, określoną w art. 208 TFUE. Ta 
strategiczna spójność jest sprawdzana 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w tytule V rozdział III.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Zgodność z porozumieniem paryskim

1. Cele planów strategicznych WPR są 
wdrażane zgodnie z porozumieniem 
paryskim oraz z myślą o osiągnięciu 
globalnych celów określonych 
w porozumieniu paryskim, a także 
wypełnieniu zobowiązań określonych we 
wkładzie ustalonym przez Unię i wkładzie 
ustalonym na poziomie krajowym przez 
państwa członkowskie. 
2. WPR ma na celu zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze rolno-
spożywczym w Unii o 30 % do 2027 r. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ich plany strategiczne WPR były zgodne 
z już ustanowionymi długoterminowymi 
celami krajowymi, określonymi 
w instrumentach prawnych, o których 
mowa w załączniku XI, lub wynikającymi 
z tych instrumentów, a także z celami 
określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu. 
4. Przed zatwierdzeniem planów 
strategicznych WPR Komisja upewnia się, 
że połączenie wszystkich celów i środków 
planów strategicznych WPR umożliwi 
osiągnięcie celów klimatycznych 
określonych w niniejszym artykule. 
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5. W celu utrzymania równych szans w 
całej Unii Komisja dopilnowuje, aby 
krajowe cele i środki w dziedzinie klimatu 
każdego państwa członkowskiego były 
podobne. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Globalny wymiar WPR

1. Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i 
państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie celów współpracy na rzecz 
rozwoju we wszystkich interwencjach w 
ramach WPR oraz przestrzegają prawa do 
pożywienia, a także prawa do rozwoju.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby strategiczne plany WPR przyczyniały 
się w możliwie największym stopniu do 
terminowego osiągnięcia celów 
określonych w Agendzie zrównoważonego 
rozwoju 2030, w szczególności celu 
zrównoważonego rozwoju nr 2, nr 10, nr 
12 i nr 13, a także celów określonych w 
porozumieniu paryskim. W związku z tym 
interwencje w ramach WPR:
(i) przyczyniają się do rozwoju 
zróżnicowanego i zrównoważonego 
rolnictwa oraz odpornych praktyk w 
dziedzinie rolnictwa ekologicznego 
zarówno w Unii, jak i w krajach 
partnerskich; 
(ii) przyczyniają się do zachowania 
genetycznej różnorodności nasion, roślin 
uprawnych, zwierząt hodowlanych i 
udomowionych, a także spokrewnionych z 
nimi gatunków dzikich, w Unii i w 
krajach partnerskich; 
(iii) przyczyniają się do wykorzystania 
potencjału drobnych producentów 
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rolnych, małych przedsiębiorstw rolnych, 
w szczególności kobiet rolników, ludności 
tubylczej zajmującej się produkcją rolną 
oraz pasterzy, zarówno w Unii, jak i w 
krajach partnerskich; 
(iv) przyczyniają się do rozwoju lokalnych 
systemów żywnościowych oraz rynków 
krajowych i regionalnych zarówno w 
Unii, jak i w krajach partnerskich, w celu 
ograniczenia zależności od przywozu 
żywności i skrócenia łańcuchów 
żywnościowych; 
(v) kładą kres praktykom handlowym, 
które zakłócają światowy handel na 
rynkach rolnych; 
(vi) w pełni uwzględniają środki w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej; 
(vii) przestrzegają zasady „najpierw 
klimat, potem handel”. 
3. Zgodność WPR ze spójnością polityki 
na rzecz rozwoju jest regularnie oceniana, 
między innymi przy użyciu danych z 
mechanizmu monitorowania określonego 
w art. 119a. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące wyników oceny i 
odpowiedzi politycznej Unii. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 Artykuł 11

Zasada i zakres stosowania Zasada i zakres stosowania

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
na beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II i 
III niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67 nakłada się kary 
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podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania określonych 
w prawie Unii ani norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, 
w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

administracyjne, jeżeli nie spełniają oni – 
w stosownych przypadkach – wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
określonych w prawie Unii ani norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska wymienionych w załączniku 
III, ustanowionych w planie strategicznym 
WPR, w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym woda, 
powietrze, gleba, różnorodność 
biologiczna i usługi ekosystemowe;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

c) dobrostan zwierząt. c) dobrostan zwierząt.

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

2. Przepisy dotyczące skutecznego i 
odstraszającego systemu kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
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Obowiązki państw członkowskich 
w odniesieniu do dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska

Obowiązki państw członkowskich 
w odniesieniu do dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie 
z gruntami, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów 
w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie 
z gruntami, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska zgodnie z głównym celem 
norm, o których mowa w załączniku III, 
oraz spójne i uzupełniające się z 
prawodawstwem określonym w załączniku 
XI. Państwa członkowskie uwzględniają 
cechy szczególne danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, aby osiągnąć cele 
szczegółowe określone w art. 6 ust. 1 lit. 
d), e), f) oraz i), a także istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw.

2. W odniesieniu do głównych celów 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą ustalić normy 
dodatkowe w stosunku do tych 
określonych w wymienionym załączniku 
dla tych głównych celów. Państwa 
członkowskie nie określają jednak 
minimalnych norm dla głównych celów 
innych niż główne cele określone 
w załączniku III.

2. Państwa członkowskie nie 
określają minimalnych norm dla 
głównych celów innych niż główne cele 
określone w załączniku III. Jednakże w 
odniesieniu do głównych celów 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą ustalić normy 
dodatkowe w stosunku do tych 
określonych w wymienionym załączniku 
dla tych głównych celów.

2a. Komisja ocenia normę określoną 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
procedurą określoną w art. 106, biorąc 
pod uwagę wymaganą skuteczność normy 
oraz istnienie alternatyw.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
system zapewniania beneficjentom 
narzędzia dotyczącego zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
system zapewniania beneficjentom 
narzędzia dotyczącego zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 
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składników pokarmowych, o którym mowa 
w załączniku III, o minimalnym zakresie 
i funkcjach określonych w tym załączniku, 
a beneficjenci używają tego narzędzia.

składników pokarmowych i ograniczania 
nakładów, o którym mowa w załączniku 
III, o minimalnym zakresie i funkcjach 
określonych w tym załączniku, a 
beneficjenci używają tego narzędzia. Aby 
zapewnić skuteczne wykorzystanie i 
wdrożenie tego narzędzia, Komisja 
ustanawia odpowiedni okres przejściowy 
dla państw członkowskich.

Komisja może wspierać państwa 
członkowskie w opracowywaniu tego 
narzędzia, a także w zakresie wymogów 
dotyczących usług przechowywania 
i przetwarzania danych.

Komisja może wspierać państwa 
członkowskie w opracowywaniu tego 
narzędzia, a także w zakresie wymogów 
dotyczących usług przechowywania 
i przetwarzania danych.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
w tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych, 
rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III, oraz format i dodatkowe 
elementy minimalne i funkcje narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w 
tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych 
oraz format i dodatkowe elementy 
minimalne i funkcje narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych i ograniczania nakładów.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 138, uzupełniających 
niniejsze rozporządzenie o zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, również w przypadkach 
wystąpienia siły wyższej, takich jak klęski 
żywiołowe, epidemie i choroby roślin.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

Usługi doradcze dla rolników Usługi doradcze dla rolników
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1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system świadczenia usług doradczych dla 
rolników i innych beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR w zakresie 
gospodarowania gruntami oraz zarządzania 
gospodarstwem („usługi doradcze dla 
rolników”).

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system świadczenia usług doradczych dla 
rolników i innych beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR w zakresie 
gospodarowania gruntami oraz zarządzania 
gospodarstwem, w tym w stosownych 
przypadkach dla posiadaczy lasów 
(„usługi doradcze dla rolników”).

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz 
dostarczają aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w drodze badań naukowych 
i innowacji. Muszą one być włączone do 
wzajemnie powiązanych usług 
świadczonych przez podmioty udzielające 
doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz ułatwiają 
nabywanie umiejętności i wiedzy 
potrzebnych do zrównoważonej i 
niskonakładowej produkcji z 
wykorzystaniem aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w drodze badań naukowych 
i innowacji. Muszą one być włączone do 
wzajemnie powiązanych usług 
świadczonych przez podmioty udzielające 
doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było 
bezstronne oraz aby podmioty udzielające 
tego doradztwa nie znajdowały się 
w sytuacji konfliktu interesów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było 
bezstronne oraz aby podmioty udzielające 
tego doradztwa nie znajdowały się 
w sytuacji konfliktu interesów, a także aby 
usługi doradcze dla rolników były 
dostosowane do różnorodności 
gospodarstw i rodzajów produkcji.
3a. Komisja określa minimalne 
standardy usług doradztwa dla rolników 
dotyczące jakości, niezależności i zasięgu 
terytorialnego udzielanego doradztwa.

4. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują co najmniej:

4. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują co najmniej:

a) wszystkie wymogi, warunki 
i zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
mające zastosowanie do rolników i innych 
beneficjentów i ustanowione w planie 
strategicznym WPR, w tym wymogi 
i normy warunkowości i warunki 
dotyczące systemów wsparcia, jak również 

a) wszystkie wymogi, warunki 
i zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
mające zastosowanie do rolników i innych 
beneficjentów i ustanowione w planie 
strategicznym WPR, w tym wymogi 
i normy warunkowości i warunki 
dotyczące systemów wsparcia, jak również 
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informacje na temat instrumentów 
finansowych i biznesplanów określonych 
w ramach planu strategicznego WPR;

informacje na temat instrumentów 
finansowych i biznesplanów określonych 
w ramach planu strategicznego WPR;

b) wymogi określone przez państwa 
członkowskie do celów wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 
92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, 
dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 
2016/2284, rozporządzenia (UE) 
2016/2031, rozporządzenia (UE) 2016/429, 
art. 55 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200930 
i dyrektywy 2009/128/WE;

b) wymogi określone przez państwa 
członkowskie do celów wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 
92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, 
dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 
2016/2284, rozporządzenia (UE) 
2016/2031, rozporządzeń wykonawczych 
(UE) 2013/485, 2018/783, 2018/784 i 
2018/785, rozporządzenia (UE) 2016/429, 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/200930, dyrektywy 
2009/128/WE, dyrektywy 98/58/WE, 
dyrektywy 1999/74/WE, dyrektywy 
2007/43/WE, dyrektywy 2008/119/WE, 
dyrektywy 2008/120/WE, rozporządzenia 
(WE) 2008/543 oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1/2005, zachęcając jednocześnie do 
przejścia na praktyki agroekologiczne;

ba) przejście na praktyki 
agroekologiczne i ich utrzymywanie, w 
tym system rolno-leśny;
bb) narzędzie dotyczące 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych i ograniczania nakładów 
produkcyjnych, o którym mowa w art. 12 
ust. 3;

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono 
w komunikacie „Europejski plan działania 
«Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”31; 

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono 
w komunikacie „Europejski plan działania 
«Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”31; 

d) zarządzanie ryzykiem, jak 
określono w art. 70;

d) zarządzanie ryzykiem, jak 
określono w art. 70;

e) wsparcie innowacji, 
w szczególności w zakresie przygotowania 
i realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;

e) wsparcie innowacji, 
w szczególności w zakresie przygotowania 
i realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
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wiejskich technologii cyfrowych, o których 
mowa w art. 102 lit. b).

wiejskich technologii cyfrowych, o których 
mowa w art. 102 lit. b).

fa) wsparcie i pomoc dla młodych 
rolników i nowych podmiotów w okresie 
pięciu lat od rozpoczęcia działalności 
przez ich przedsiębiorstwa;
fb) tworzenie i rozwój organizacji 
producentów.

______________________ ______________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1).

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1).

______________________ ______________________
31 Europejski plan działania „Jedno 
zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
(COM(2017) 339 final).

31 Europejski plan działania „Jedno 
zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
(COM(2017) 339 final).

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 1 – sekcja 3 a (nowa) – artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3a
Rolnictwo ekologiczne

Artykuł 13a
Rolnictwo ekologiczne

Zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/8481a 
rolnictwo ekologiczne to certyfikowany 
system rolnictwa, który może przyczynić 
się do osiągnięcia wielu celów 
szczegółowych WPR określonych w art. 6 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Ze 
względu na korzyści płynące z rolnictwa 
ekologicznego, jak również rosnący popyt 
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na produkty rolnictwa ekologicznego, 
który nadal przewyższa wzrost produkcji, 
państwa członkowskie oceniają poziom 
wsparcia potrzebnego dla gruntów 
rolnych zarządzanych w ramach 
certyfikacji ekologicznej. Państwa 
członkowskie włączają do swoich planów 
strategicznych WPR analizę produkcji 
sektora ekologicznego, przewidywanego 
popytu oraz potencjału tego sektora w 
zakresie osiągania celów WPR, a także 
określają cele w zakresie zwiększenia 
udziału gruntów rolnych objętych 
zarządzaniem ekologicznym, a także 
rozwoju całego łańcucha dostaw 
ekologicznych. Na podstawie tej oceny 
państwa członkowskie określają 
odpowiedni poziom wsparcia służącego 
przejściu na działalność ekologiczną i jej 
utrzymanie za pośrednictwem środków 
rozwoju obszarów wiejskich określonych 
w art. 65 lub ekoprogramów określonych 
w art. 28 albo połączenia obu tych metod i 
zapewniają, aby przydzielone budżety 
odpowiadały oczekiwanemu wzrostowi 
produkcji ekologicznej.
___________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 
14.6.2018, s. 1).

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 Artykuł 14

Rodzaje interwencji w formie płatności 
bezpośrednich

Rodzaje interwencji w formie płatności 
bezpośrednich

1. Rodzaje interwencji w niniejszym 1. Rodzaje interwencji w niniejszym 
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rozdziale mogą mieć formę płatności 
bezpośrednich niezwiązanych i związanych 
z wielkością produkcji.

rozdziale mogą mieć formę płatności 
bezpośrednich niezwiązanych i związanych 
z wielkością produkcji.

2. Wyróżnia się następujące płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji: 

2. Wyróżnia się następujące płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji: 

a) podstawowe wsparcie dochodu do 
celów stabilności;

a) podstawowe wsparcie dochodu do 
celów stabilności;

b) uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności;

b) uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności;

c) uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników;

c) uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników;

d) systemy na rzecz klimatu 
i środowiska.

d) systemy na rzecz klimatu 
i środowiska.

3. Wyróżnia się następujące płatności 
bezpośrednie związane z wielkością 
produkcji:

3. Wyróżnia się następujące płatności 
bezpośrednie związane z wielkością 
produkcji:

a) wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji;

a) wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji;

b) płatność specyficzna w odniesieniu 
do bawełny.

b) płatność specyficzna w odniesieniu 
do bawełny.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Następujące kategorie beneficjentów nie 
kwalifikują się do płatności w ramach 
wsparcia dochodu za pośrednictwem 
EFRG:
a) politycy krajowi lub regionalni lub 
urzędnicy służby cywilnej bezpośrednio 
lub pośrednio odpowiedzialni za 
planowanie i nadzorowanie dystrybucji 
dotacji w ramach WPR i zarządzanie nią;
b) członkowie rodziny osób, o których 
mowa w lit. a).
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Uzasadnienie

Zważywszy na powszechne problemy związane z konfliktem interesów, niepożądane jest, aby 
ministrowie rolnictwa, urzędnicy, członkowie parlamentarnych komisji rolnictwa lub 
członkowie ich rodzin podejmowali decyzje o wsparciu dochodów.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15

Zmniejszenie płatności Zmniejszenie płatności

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy do 80 000 EUR:

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR; 
b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR; 
c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;
d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.
2. Przed zastosowaniem ust. 1 
państwa członkowskie odejmują od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

2. Przed zastosowaniem ust. 1 
państwa członkowskie odejmują od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału, płatności przyznane z tytułu 
systemów na rzecz klimatu i środowiska 
zgodnie z art. 28.

a) wynagrodzenia związane 
z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
z zatrudnieniem; oraz
b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
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rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.
W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika. 
3. Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

3. Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie systemów na rzecz 
klimatu i środowiska, a w dalszej 
kolejności w finansowanie rodzajów 
interwencji w ramach EFRROW, jak 
określono w rozdziale IV, w drodze 
przesunięcia. Takie przesunięcie do 
EFRROW jest częścią tabeli finansowych 
planu strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie z 
art. 90. Maksymalne limity przesunięć 
środków z EFRG do EFRROW 
ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie 
z art. 90. Maksymalne limity przesunięć 
środków z EFRG do EFRROW 
ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności lub do finansowania 
innych interwencji należących do 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
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delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród uprawnionych 
beneficjentów.

delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród uprawnionych 
beneficjentów.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcie ustanowione w niniejszej 
podsekcji w żadnym wypadku nie przynosi 
korzyści systemom produkcyjnym 
mającym negatywny wpływ na środowisko 
lub na państwa trzecie ani naruszać 
zgodności z aktami prawnymi, o których 
mowa w załączniku XI.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Wsparcie na podstawie niniejszej 
podsekcji nie jest wykorzystywane do 
finansowania skoncentrowanych działań 
w zakresie żywienia zwierząt.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na 
hektar dla różnych grup terytoriów 

skreśla się
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cechujących się podobnymi warunkami 
społeczno-ekonomicznymi lub 
agronomicznymi.

Uzasadnienie

Chcemy sprawiedliwej WPR zarówno w państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi. 
Pomimo sposobu, w jaki sformułowano ten przepis, pozwala on państwom członkowskim 
nadal preferencyjnie traktować uprawy na terenach nizinnych, a jednocześnie dyskryminować 
aktywnych rolników zapewniających dobra publiczne w niekiedy trudnych warunkach na 
pastwiskach położonych na terenach wyżynnych lub obszarach o mieszanym wykorzystaniu, 
których działalność często jest zbieżna z rolnictwem o wysokiej wartości przyrodniczej.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 Artykuł 20

Wartość uprawnień do płatności oraz 
ujednolicanie

Wartość uprawnień do płatności oraz 
ujednolicanie

1. Państwa członkowskie określają 
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności przed ujednoliceniem zgodnie 
z niniejszym artykułem przez 
dostosowanie wartości uprawnień do 
płatności proporcjonalnie do ich wartości 
ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1307/2013 w odniesieniu do roku 
składania wniosków 2020 i powiązanych 
płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
przewidzianych w tytule III rozdział III 
tego rozporządzenia, w odniesieniu do 
roku składania wniosków 2020.

1. Państwa członkowskie określają 
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności przed ujednoliceniem zgodnie 
z niniejszym artykułem przez 
dostosowanie wartości uprawnień do 
płatności proporcjonalnie do ich wartości 
ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1307/2013 w odniesieniu do roku 
składania wniosków 2020 i powiązanych 
płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
przewidzianych w tytule III rozdział III 
tego rozporządzenia, w odniesieniu do 
roku składania wniosków 2020.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 
ust. 2.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 
ust. 2.

3. Do roku składania wniosków 2026 
państwa członkowskie wyznaczają 
maksymalny poziom wartości uprawnień 
do płatności w odniesieniu do państwa 

3. Do roku składania wniosków 2026 
państwa członkowskie wyznaczają 
maksymalny poziom wartości uprawnień 
do płatności w odniesieniu do państwa 
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członkowskiego lub każdej grupy 
terytoriów określonych zgodnie z art. 18 
ust. 2.

członkowskiego lub każdej grupy 
terytoriów określonych zgodnie z art. 18 
ust. 2.

4. W przypadku gdy wartość 
uprawnień do płatności określona zgodnie 
z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa 
członkowskiego lub grupy terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
ujednolicenie wartości uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej najpóźniej do roku składania 
wniosków 2026.

4. W przypadku gdy wartość 
uprawnień do płatności określona zgodnie 
z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa 
członkowskiego lub grupy terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
ujednolicenie wartości uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej najpóźniej do roku składania 
wniosków 2026.

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

6. Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające 
z zastosowania ust. 3 oraz w razie 
potrzeby, zmniejszając różnicę między 
wartością jednostkową uprawnień do 
płatności określoną zgodnie z ust. 1 
a średnią planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

6. Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające 
z zastosowania ust. 3 oraz w razie 
potrzeby, zmniejszając różnicę między 
wartością jednostkową uprawnień do 
płatności określoną zgodnie z ust. 1 
a średnią planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastosowaniu takiego 
zmniejszenia do wszystkich tych 
uprawnień do płatności lub ich części, 
o wartości określonej zgodnie z ust. 1 
i przekraczającej średnią planowaną kwotę 

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastosowaniu takiego 
zmniejszenia do wszystkich tych 
uprawnień do płatności lub ich części, 
o wartości określonej zgodnie z ust. 1 
i przekraczającej średnią planowaną kwotę 
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jednostkową podstawowego wsparcia 
dochodu w roku składania wniosków 2026, 
jak określono w planie strategicznym WPR 
przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 
w odniesieniu do państwa członkowskiego 
lub terytoriów określonych zgodnie 
z art. 18 ust. 2.

jednostkową podstawowego wsparcia 
dochodu w roku składania wniosków 2026, 
jak określono w planie strategicznym WPR 
przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 
w odniesieniu do państwa członkowskiego 
lub terytoriów określonych zgodnie 
z art. 18 ust. 2.

7. Zmniejszenia, o których mowa 
w ust. 6, muszą być oparte na 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości 
minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 
kryteria te mogą obejmować ustalenie 
maksymalnego obniżenia, które nie może 
przekraczać 30 %.

7. Zmniejszenia, o których mowa 
w ust. 6, muszą być oparte na 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości 
minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 
kryteria te mogą obejmować ustalenie 
maksymalnego obniżenia, które nie może 
przekraczać 30 %.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadkach wymienionych w 
lit. a) i b) państwa członkowskie mogą 
przyznać pierwszeństwo kobietom, aby 
osiągnąć cel, o którym mowa w art. 6 ust. 
1 lit. h).

Uzasadnienie

Należy promować większy udział kobiet w działalności gospodarczej jako element celów 
szczegółowych realizowanych z myślą o osiągnięciu celów ogólnych.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 Artykuł 26

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. Państwa członkowskie zapewniają 
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uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności 
(„redystrybucyjne wsparcie dochodu”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności 
(„redystrybucyjne wsparcie dochodu”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu 
w postaci rocznej płatności na 
kwalifikujący się hektar oddzielonej od 
produkcji dla rolników uprawnionych do 
płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu 
w postaci rocznej płatności na 
kwalifikujący się hektar oddzielonej od 
produkcji dla rolników uprawnionych do 
płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

3. Państwa członkowskie ustalają 
kwotę na hektar lub różne kwoty dla 
różnych zakresów liczby hektarów, jak 
również maksymalną liczbę hektarów na 
rolnika, z tytułu której jest wypłacane 
redystrybucyjne wsparcie dochodu.

3. Państwa członkowskie ustalają 
kwotę na hektar lub różne kwoty dla 
różnych zakresów liczby hektarów, jak 
również maksymalną liczbę hektarów na 
rolnika, z tytułu której jest wypłacane 
redystrybucyjne wsparcie dochodu.

4. Zaplanowana na dany rok składania 
wniosków kwota przypadająca na hektar 
nie przekracza średniej krajowej kwoty 
płatności bezpośrednich na hektar dla tego 
roku składania wniosków.

4. Zaplanowana na dany rok składania 
wniosków kwota przypadająca na hektar 
nie przekracza średniej krajowej kwoty 
płatności bezpośrednich na hektar dla tego 
roku składania wniosków.

5. Krajową średnią kwotę płatności 
bezpośrednich na hektar definiuje się jako 
stosunek pułapu krajowego dla płatności 
bezpośrednich na dany rok składania 
wniosków, ustanowionego w załączniku 
IV, do całkowitych planowanych 
produktów w odniesieniu do 
podstawowego wsparcia dochodu w tym 
roku składania wniosków, wyrażony 
w liczbie hektarów.

5. Krajową średnią kwotę płatności 
bezpośrednich na hektar definiuje się jako 
stosunek pułapu krajowego dla płatności 
bezpośrednich na dany rok składania 
wniosków, ustanowionego w załączniku 
IV, do całkowitych planowanych 
produktów w odniesieniu do 
podstawowego wsparcia dochodu w tym 
roku składania wniosków, wyrażony 
w liczbie hektarów.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % 
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność i którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 4 % 
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 
17 i którzy po raz pierwszy podejmują 
działalność lub którzy podjęli działalność 
w okresie pięciu lat poprzedzających 
złożenie pierwszego wniosku o płatność 
dla młodych rolników, pod warunkiem że 
płatności te są używane do zrównoważonej 
produkcji, a dochody/aktywa finansowe 
nie przekraczają progu wyznaczonego w 
art. 15.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego młodzi rolnicy, którzy 
otrzymali w ostatnim roku stosowania 
rozporządzenia (UE) 1307/2013 wsparcie, 
o którym mowa w art. 50 tego 
rozporządzenia, mogą otrzymywać 
wsparcie, o którym mowa w niniejszym 
artykule, przez maksymalny całkowity 
okres określony w ust. 3 niniejszego 
artykułu. 

Uzasadnienie

Młodym rolnikom, którzy nie potrzebują pieniędzy lub wykorzystują je do celów intensyfikacji 
sprzecznych z celami określonymi art. 5 i 6, nie przyznaje się pieniędzy podatników.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28



AD\1181813PL.docx 77/209 PE630.523v04-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 Artykuł 28

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu i środowiska

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
dobrowolne systemy na rzecz klimatu i 
środowiska („ekoprogramy”) i zapewniają 
ich wsparcie oraz ustanawiają wysokość 
minimalnych środków finansowych 
przeznaczanych na te systemy na poziomie 
co najmniej 30% alokacji krajowych, o 
których mowa w załączniku IV, 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska.

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą lub 
grupom rolników, które zobowiązują się 
prowadzić, utrzymywać i promować na 
kwalifikujących się hektarach praktyki i 
systemy rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska.

3. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 138 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie, 
ustanawiając unijny wykaz praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska, przy uwzględnieniu 
warunków, o których mowa w ust. 4 tego 
artykułu.

Państwa członkowskie ustanawiają 
uzupełniające krajowe wykazy praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska, dokonując wyboru z unijnego 
wykazu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym. Państwa członkowskie nadają 
priorytet systemom, które zapewniają 
dodatkowe korzyści, promują synergie i 
kładą nacisk na zintegrowane podejście.
Komisja we współpracy z europejskimi i 
krajowymi sieciami ds. wspólnej polityki 
rolnej, o których mowa w art. 113, 
zapewnia niezbędne wytyczne dla państw 
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członkowskich dotyczące sporządzania 
wykazów krajowych w celu ułatwienia 
wymiany najlepszych praktyk, ulepszenia 
bazy wiedzy i rozwiązań służących 
osiągnięciu szczegółowych celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f). 
Należy zwracać szczególną uwagę na 
potencjalne powielanie środków i 
systemów dostosowanych do szczególnych 
lokalnych, regionalnych, krajowych lub 
środowiskowych kontekstów lub 
ograniczeń.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
dodatkowe systemy, które nie zostały ujęte 
w unijnym wykazie, mogą zostać 
umieszczone w wykazach krajowych za 
zgodą Komisji zgodnie z procedurą 
określoną w art. 106 i 107.
Przy sporządzaniu wykazów Komisja i 
państwa członkowskie zapewniają, w 
ramach procesu, o którym mowa w tytule 
V rozdział III, że wykazy te są 
opracowywane w wyniku wspólnych 
starań władz rolniczych i organów ds. 
ochrony środowiska, w porozumieniu z 
ekspertami.
Komisja co roku (dwa razy do roku) 
ocenia krajowe wykazy, uwzględniając 
wymaganą efektywność, istnienie 
rozwiązań alternatywnych oraz wkład tych 
systemów w cele szczegółowe dotyczące 
środowiska i klimatu określone w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f). Oceny są podawane do 
wiadomości publicznej, a w przypadku 
niewystarczających lub negatywnych ocen 
państwa członkowskie proponują zmiany 
krajowych wykazów i systemów zgodnie z 
procedurą określoną w art. 107.

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f).

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f ) oraz, w odniesieniu do celu w lit. f), 
należytą uwagę poświęca się rolnictwu o 
wysokiej wartości przyrodniczej i 
rolnictwu w ramach sieci Natura 2000.



AD\1181813PL.docx 79/209 PE630.523v04-00

PL

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu i 
załącznikiem III;

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

d) różnią się od zobowiązań, 
w odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 65.

d) różnią się od zobowiązań, w 
odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 65, albo je 
uzupełniają.

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar oraz przydzielane jest jako:

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar lub na gospodarstwo oraz 
przydzielane jest jako:

a) płatności dodatkowe w stosunku do 
podstawowego wsparcia dochodu 
określonego w podsekcji 2 niniejszej 
sekcji; lub

a) płatności dodatkowe w stosunku do 
podstawowego wsparcia dochodu 
określonego w podsekcji 2 niniejszej 
sekcji; lub

b) płatności stanowiące rekompensatę 
dla beneficjentów za część lub całość 
poniesionych dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów w wyniku 
podjętych zobowiązań ustanowionych 
zgodnie z art. 65. 

b) płatności stanowiące rekompensatę 
dla beneficjentów za część lub całość 
poniesionych dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów w wyniku 
podjętych zobowiązań ustanowionych 
zgodnie z art. 65. 

6a. Państwa członkowskie mogą 
wymagać obowiązkowego udziału 
określonych ekoprogramów na obszarach 
o wysokiej wartości przyrodniczej lub, gdy 
jest to należycie uzasadnione, w celu 
osiągnięcia co najmniej jednego z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
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klimatu określonych w art. 1 ust. 6 lit. d), 
e) i f).
6b. Państwa członkowskie wyłączają 
ekoprogramy z możliwości zmniejszenia 
płatności zgodnie z art. 15 lub 
maksymalnymi poziomami finansowania.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 65.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 65.

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających przepisy 
niniejszego rozporządzenia o szczegółowe 
przepisy dotyczące ekoprogramów.

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających przepisy 
niniejszego rozporządzenia o szczegółowe 
przepisy dotyczące ekoprogramów.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Ograniczenia naturalne lub inne 

ograniczenia specyficzne dla obszaru
1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1.
2. Płatności te są przyznawane osobom 
faktycznie prowadzącym działalność 
rolniczą w odniesieniu do obszarów 
wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na 
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danym obszarze całości lub części 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów związanych z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi ograniczeniami 
specyficznymi dla obszaru.
4. Dodatkowe koszty i utracone dochody, 
o których mowa w ust. 3, oblicza się w 
odniesieniu do ograniczeń naturalnych 
lub innych ograniczeń specyficznych dla 
obszaru przez porównanie z obszarami, 
gdzie nie występują ograniczenia 
naturalne ani inne ograniczenia 
specyficzne dla obszaru.
5. Płatności przyznaje się corocznie na 
hektar powierzchni.
6. Państwa członkowskie ustalają dla 
interwencji określonych w niniejszym 
artykule minimalną i maksymalną 
wartość procentową całkowitego wkładu 
EFRG. Wydatki w cenach stałych nie 
różnią się więcej niż o 20 % od wydatków 
w rozumieniu art. 31 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013.

Uzasadnienie

Przesunięcie tego artykułu do pierwszego filaru uwalnia większą sumę pieniędzy w drugim 
filarze na działania środowiskowo-klimatyczne.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. To wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji ma formę płatności 
rocznej na hektar lub za zwierzę.

3. To wsparcie dochodów związane z 
wielkością produkcji ma formę płatności 
rocznej na hektar lub za zwierzę, której 
wysokość państwa członkowskie mogą 
ograniczyć, aby zapewnić lepszą 
dystrybucję wsparcia.
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja zapewnia, zgodnie z 
tytułem V rozdział III, aby wsparcie 
związane z wielkością produkcji 
zwierzęcej było przyznawane jedynie 
gospodarstwom przestrzegającym 
maksymalnej liczebności stada określonej 
dla danego dorzecza, jak określono w 
dyrektywie 200/60/WE. 
 
 

Uzasadnienie

Ponieważ wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji często wspomaga intensywną 
hodowlę zwierzęcą na potrzeby produkcji mięsa i nabiału oraz w celu złagodzenia 
negatywnego wpływu nadprodukcji, w szczególności na klimat, lecz także na dochody 
gospodarstw rolnych, wsparcie to powinno być udzielane wyłącznie dla gospodarstw rolnych, 
w przypadku których liczebność stada nie przekracza zdefiniowanej wartości granicznej, oraz 
powinno pomagać rolnikom w przejściu na bardziej zróżnicowane wzorce produkcji. 
Zabezpieczenie to ma też na celu unikanie nadprodukcji. Maksymalna liczebność stada może 
być dostosowana do specyfiki regionalnej na podstawie planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu przewidzianych w ramowej dyrektywie wodnej.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeśli państwo członkowskie 
zaproponuje dobrowolne wsparcie 
związane z wielkością produkcji w swoim 
planie strategicznym WPR, o którym 
mowa w art. 106, Komisja zapewnia, by:
a) pomoc była zgodna z zasadą „nie 
szkodzić”;
b) istniała wyraźna potrzeba lub korzyść 
środowiskowa lub społeczna, uzasadniona 
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na podstawie empirycznie policzalnych i 
niezależnie weryfikowalnych dowodów;
c) wsparcie było wykorzystywane w celu 
zaspokojenia potrzeb Unii w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego i nie 
wywoływało zakłóceń na rynkach 
krajowych lub międzynarodowych;
d) udzielenie wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji nie 
wywoływało skutków handlowych, które 
mogą szkodzić inwestycjom w sektorze 
rolno-spożywczym oraz rozwojowi 
produkcji i przetwórstwa w partnerskich 
krajach rozwijających się;
e) dobrowolne wsparcie związane z 
wielkością produkcji nie było udzielane na 
rzecz rynków, które znajdują się w 
kryzysowej sytuacji ze względu na 
nadprodukcję lub nadwyżkę podaży;
f) wsparcie na produkcję zwierzęcą było 
udzielane wyłącznie dla obszarów o 
niskiej gęstości zaludnienia w ramach 
limitów pojemności ekologicznej 
określonych dorzeczy zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE i było powiązane z 
dostatecznymi powierzchniami upraw 
paszowych lub pastwisk, które powinno 
się utrzymywać bez wkładu z zewnątrz.
Po spełnieniu warunków określonych w 
lit. a)–f) Komisja może zatwierdzić lub, we 
współpracy z danym państwem 
członkowskim, zgodnie z art. 115 i 116 
niniejszego rozporządzenia, dostosować 
zmienne zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie.

Uzasadnienie

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji powinno być uzależnione od spełnienia 
surowych kryteriów zrównoważoności, ponieważ wywołuje ono zakłócenia zarówno na 
wewnętrznym rynku UE, jak i na zewnątrz, przenosząc produkcję do niektórych państw 
członkowskich z innych państw członkowskich lub z państw trzecich.
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji można przyznawać jedynie 
następującym sektorom i rodzajom 
produkcji lub konkretnym typom 
rolniczym w ich ramach, jeśli są one 
istotne ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych: zboża, 
nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, 
rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, 
orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko 
i przetwory mleczne, nasiona, mięso 
baranie i mięso kozie, wołowina 
i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, 
susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, 
trzcina cukrowa i cykoria, owoce 
i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji 
oraz inne uprawy niespożywcze, 
z wyłączeniem drzew, stosowane do 
wytwarzania produktów, które mogą 
zastępować materiały kopalne.

Wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji można przyznawać jedynie 
następującym sektorom i rodzajom 
produkcji lub konkretnym typom 
rolniczym w ich ramach, które wykraczają 
poza minimalne normy prawne dotyczące 
dobrostanu zwierząt i środowiska, lub jeśli 
są one istotne ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych, a ich 
potrzeba jest uzasadniona zgodnie z 
procedurą opisaną w tytule V rozdz. III na 
podstawie empirycznie policzalnych i 
niezależnie weryfikowalnych dowodów: 
zboża, nasiona oleiste, rośliny 
wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, 
konopie, ryż, orzechy, ziemniak 
skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, 
nasiona, mięso baranie i mięso kozie, 
wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, 
jedwabniki, susz paszowy, chmiel, trzcina 
cukrowa i cykoria, owoce i warzywa.

Uzasadnienie

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Poprawka 88

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



AD\1181813PL.docx 85/209 PE630.523v04-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Beneficjenci kwalifikują się do 
otrzymywania płatności związanych z 
wielkością produkcji jedynie wówczas, gdy 
standardy ich produkcji przewyższają 
odpowiednie obowiązujące minimalne 
normy środowiskowe i dotyczące 
dobrostanu zwierząt.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy wsparcie 
dochodów związane z wielkością produkcji 
dotyczy bydła lub owiec i kóz, jako 
warunki kwalifikowalności do wsparcia 
państwa członkowskie określają wymogi 
w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt zgodnie z, odpowiednio, 
rozporządzeniem (WE) nr 1760/200032 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/200433. 
Jednakże, bez uszczerbku dla innych 
mających zastosowanie warunków 
kwalifikowalności, bydło lub owce i kozy 
są uznane za kwalifikujące się do 
wsparcia, po warunkiem że wymogi 
dotyczące identyfikacji i rejestracji są 
spełnione w terminie określonym przez 
państwa członkowskie na dany rok 
składania wniosków.

2. Wsparcie dochodów związane z 
wielkością produkcji można przyznawać 
jedynie, gdy: 

a) państwo członkowskie wykaże, że jest to 
jedyna dostępna opcja, zwłaszcza ze 
względu na systemy wypasu, w których 
programy środowiskowe lub płatności 
niezwiązane z wielkością produkcji mogą 
być trudne w realizacji z powodu 
występowania wspólnych pastwisk lub 
transhumancji; 
b) państwo członkowskie wykaże pokrycie 
dodatkowych rzeczywiście poniesionych 
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kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
realizacji określonych celów, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f). 

__________________ __________________
32 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów z 
wołowiny oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 
11.8.2000, s. 1).

32 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów z 
wołowiny oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 
11.8.2000, s. 1).

33 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec i 
kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 
64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8):

33 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec i 
kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 
64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8):

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów akapitu 
pierwszego nie należy przyznawać 
wsparcia intensywnej produkcji 
zwierzęcej. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 138 będących uzupełnieniem 
niniejszego rozporządzenia, określających 
rodzaje systemów intensywnego chowu 
zwierząt, które nie kwalifikują się do 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji, efektywnie wykluczając ze 
wsparcia krowy mleczne lub owce i kozy, 
w przypadku gdy istnieje rozbieżność 
między liczbą kwalifikowalnych hektarów 
a liczbą zwierząt. Ten przepis będzie brał 
pod uwagę praktyki pasterskie lub 
transhumancję.



AD\1181813PL.docx 87/209 PE630.523v04-00

PL

Uzasadnienie

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji dotyczy hodowli 
bydła lub owiec i kóz, państwa 
członkowskie mogą wspierać jedynie 
zwierzęta hodowane w systemach wypasu 
na pastwiskach trawiastych o wyraźnie 
lepszych wynikach środowiskowych i 
związanych z dobrostanem zwierząt.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, za pośrednictwem procedury 
opisanej w tytule V niniejszego 
rozporządzenia, aby plany strategiczne 
WPR zawierały postanowienia 
gwarantujące, że do końca okresu 
programowania planu strategicznego 
całkowita liczebność stada na państwo 
członkowskie nie przekroczy 0,7 dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza na 
hektar.
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby zrównoważyć produkcję zwierzęcą i roślinną. Istnieje w tym zakresie 
precedens w ramach WPR, ponieważ liczebności stad zostały określone dla dekady 
rozpoczynającej się w roku 2003. Według Eurostatu obecna średnia całkowita liczebność 
stada w państwach członkowskich wynosi 0,75 DJP/ha.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Karmienie zwierząt paszami 
treściwymi nie kwalifikuje się do 
uzyskiwania wsparcia związanego z 
wielkością produkcji.

Uzasadnienie

Niezbędne jest przywrócenie równowagi między produkcją zwierzęcą a roślinną przez 
zapewnienie, aby pogłowie zwierząt gospodarskich w przeliczeniu na gospodarstwo nie 
przekraczało jego trwałego pastwiska lub podstawowego obszaru tymczasowych pastwisk, np. 
w przypadku przeżuwaczy. Ograniczy to strukturalne nadwyżki produkcji i zanieczyszczenie 
środowiska przez nadmiar substancji odżywczych oraz zmniejszy oddziaływanie na klimat.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Monitorowanie

W ramach monitorowania spójności 
polityki na rzecz rozwoju zgodnie z art. 
119a państwa członkowskie i Komisja 
monitorują przyznawane wsparcie 
związane z wielkością produkcji. W 
przypadku stwierdzenia negatywnych 
skutków wsparcie związane z wielkością 
produkcji, które zostało udzielone na rzecz 
danego sektora, zostaje przerwane lub 
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odpowiednio zmniejszone, aby spełniało 
powyżej określone warunki. 
Komisja jest uprawniona do 
zainicjowania dialogów z partnerskimi 
krajami rozwijającymi się, w przypadku 
gdy stosowanie wsparcia związanego z 
wielkością produkcji wywiera negatywny 
wpływ na rozwój lokalnego sektora rolno-
spożywczego, w celu przedsięwzięcia 
środków naprawczych (w tym w ramach 
unijnej polityki handlowej) służących 
złagodzeniu doświadczanych negatywnych 
skutków. 
W razie potrzeby Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 138 w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia środkami, które miałyby 
przyjąć państwa członkowskie przy 
stosowaniu wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, w celu 
wyeliminowania negatywnego wpływu na 
rozwój sektora rolno-spożywczego w 
krajach partnerskich. 

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatność specyficzna w odniesieniu 
do bawełny jest przyznawana na hektar 
kwalifikowalnego obszaru uprawy 
bawełny. Obszar jest kwalifikowalny, jeśli 
znajduje się w granicach gruntów rolnych 
zatwierdzonych przez państwo 
członkowskie do produkcji bawełny, jest 
obsiany odmianami zatwierdzonymi przez 
państwo członkowskie i rzeczywiście 
zbierane są z niego plony w normalnych 
warunkach wzrostu.

1. Płatność specyficzna w odniesieniu 
do bawełny jest przyznawana na hektar 
kwalifikowalnego obszaru uprawy 
bawełny. Obszar jest kwalifikowalny, jeśli 
znajduje się w granicach gruntów rolnych 
zatwierdzonych przez państwo 
członkowskie do produkcji bawełny, jest 
obsiany odmianami zatwierdzonymi przez 
państwo członkowskie i rzeczywiście 
zbierane są z niego plony w normalnych 
warunkach wzrostu. Wyłącza się z tego 
monokultury bawełny.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w sektorze roślin strączkowych;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w pozostałych sektorach, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), 
lit. o)–t) oraz lit. w) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013.

f) w pozostałych sektorach, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), 
o), p), r), s) oraz lit. w) rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Usuwa się z listy lit. q) wieprzowinę i lit. t) mięso drobiowe, które nigdy nie otrzymywały 
dotacji w ramach WPR i są produkowane w gospodarstwach chowu intensywnego lub 
opartego na paszach treściwych.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 Artykuł 42

Cele w sektorze owoców i warzyw Cele w sektorze owoców i warzyw

W sektorze owoców i warzyw realizowane 
są następujące cele:

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w sektorze 
owoców i warzyw realizowane są 
następujące cele:

a) planowanie produkcji, 
dostosowanie produkcji do popytu, 
zwłaszcza pod względem jakości i ilości, 
optymalizacja kosztów produkcji 
i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie 

a) planowanie produkcji, 
dostosowanie produkcji do popytu, 
zwłaszcza pod względem jakości i ilości, 
optymalizacja kosztów produkcji 
i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie 
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cen producenta; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

cen producenta; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

b) koncentracja podaży 
i wprowadzanie do obrotu produktów 
w sektorze owoców i warzyw, w tym za 
pomocą marketingu bezpośredniego; cele 
te odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c); 

b) koncentracja podaży 
i wprowadzanie do obrotu produktów 
w sektorze owoców i warzyw, w tym za 
pomocą marketingu bezpośredniego; cele 
te odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c); 

c) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
odporności na agrofagi, innowacyjnych 
praktyk zwiększających konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój 
rynków; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a), c) oraz i);

c) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
odporności na agrofagi, innowacyjnych 
praktyk zwiększających konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój 
rynków; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a), c) oraz i);

d) rozwój, wdrażanie i promocja 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, racjonalnych 
ekologicznie praktyk uprawy i technik 
produkcji, zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych, w szczególności 
ochrony wody, gleby, różnorodności 
biologicznej i innych zasobów naturalnych; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f); 

d) rozwój, wdrażanie i promocja 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, racjonalnych 
ekologicznie praktyk uprawy i technik 
produkcji, zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych, w szczególności 
ochrony wody, gleby, różnorodności 
biologicznej i innych zasobów naturalnych; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f); 

e) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d); 

e) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d); 

f) podwyższenie wartości handlowej 
i jakości produktów, w tym poprawa 
jakości produktów i promowanie 
produktów z chronioną nazwą 
pochodzenia, chronionym oznaczeniem 
geograficznym lub objętych krajowymi 
systemami jakości; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b);

f) podwyższenie wartości handlowej, 
różnorodności i jakości produktów, w tym 
poprawa jakości produktów i promowanie 
produktów z chronioną nazwą 
pochodzenia, chronionym oznaczeniem 
geograficznym lub objętych krajowymi 
systemami jakości; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b);

g) promocja i marketing produktów 
sektora owoców i warzyw, świeżych lub 
przetworzonych; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b) i c);

g) promocja i marketing produktów 
sektora owoców i warzyw, świeżych lub 
przetworzonych; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b) i c);

h) zwiększenie konsumpcji produktów h) zwiększenie konsumpcji produktów 
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sektora owoców i warzyw, świeżych lub 
przetworzonych; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. i);

sektora owoców i warzyw, świeżych lub 
przetworzonych; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. i);

i) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie ryzykiem 
w celu unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
owoców i warzyw; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b) i c).

i) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie ryzykiem 
w celu unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
owoców i warzyw; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b) i c).

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 Artykuł 43

Rodzaje interwencji w sektorze owoców 
i warzyw

Rodzaje interwencji w sektorze owoców 
i warzyw

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 42 lit. a)–h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 42 lit. a)–h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej trzech 
z następujących rodzajów interwencji:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności wody i energii, opakowań 
ekologicznych oraz zmniejszania ilości 
odpadów;

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności wody i energii, opakowań 
ekologicznych, zmniejszania ilości 
odpadów i monitorowania produkcji;

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na oszczędność wody 
i energii, opakowania ekologiczne, 
ograniczanie ilości odpadów, odporność na 
agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu 
związanych ze stosowaniem pestycydów, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na oszczędność wody 
i energii, opakowania ekologiczne, 
ograniczanie ilości odpadów, odporność na 
agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu 
związanych ze stosowaniem pestycydów, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
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klimatycznych; klimatycznych;

c) produkcja ekologiczna; c) produkcja ekologiczna;

d) integrowana produkcja; d) integrowana produkcja, promocja, 
rozwój i wdrażanie metod produkcji 
przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy 
i technik produkcji, zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności ochrony wody, gleby i 
innych zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym ograniczaniu uzależnienia 
od środków chemicznych;

e) działania służące ochronie gleby 
i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;

e) działania służące ochronie gleby 
i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;

f) działania służące tworzeniu 
i utrzymywaniu siedlisk sprzyjających 
różnorodności biologicznej lub 
utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona 
jego cech historycznych;

f) działania służące tworzeniu 
i utrzymywaniu siedlisk sprzyjających 
różnorodności biologicznej lub 
utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona 
jego cech historycznych;

g) działania służące oszczędności 
energii, zwiększeniu efektywności 
energetycznej i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

g) działania służące oszczędności 
energii, zwiększeniu efektywności 
energetycznej i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

h) działania służące zwiększeniu 
odporności na agrofagi;

h) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonej odporności upraw na 
agrofagi przez promowanie integrowanej 
ochrony roślin;

i) działania służące poprawie 
wykorzystania zasobów wodnych 
i udoskonaleniu gospodarki wodnej, w tym 
oszczędności wody i odwadniania;

i) działania służące poprawie 
wykorzystania zasobów wodnych 
i udoskonaleniu gospodarki wodnej, w tym 
oszczędności wody i odwadniania;

j) działania i środki służące 
zmniejszeniu wytwarzania odpadów 
i poprawie gospodarowania odpadami;

j) działania i środki służące 
zmniejszeniu wytwarzania odpadów 
i poprawie gospodarowania odpadami;

k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

l) działania służące łagodzeniu 
zmiany klimatu, przystosowaniu się do 
zmiany klimatu i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 

l) działania służące łagodzeniu 
zmiany klimatu, przystosowaniu się do 
zmiany klimatu i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
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odnawialnych; odnawialnych;

m) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

m) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

n) promowanie i informowanie, w tym 
działania i działalność ukierunkowane na 
dywersyfikację i konsolidację rynków 
owoców i warzyw oraz na informowanie 
o korzyściach zdrowotnych ze spożycia 
owoców i warzyw;

n) promowanie i informowanie, w tym 
działania i działalność ukierunkowane na 
dywersyfikację i konsolidację rynków 
owoców i warzyw oraz na informowanie 
o korzyściach zdrowotnych ze spożycia 
owoców i warzyw;

o) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia;

o) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
utrzymania i podniesienia jakości 
produktów, poprawy warunków 
rynkowych, ekologii rolnej, 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia;

p) szkolenia i wymiana najlepszych 
praktyk, w szczególności dotyczących 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz wkładu w przystosowanie 
się do zmiany klimatu i jej łagodzenie.

p) szkolenia i wymiana najlepszych 
praktyk, w szczególności dotyczących 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów ograniczających zależność od 
chemikaliów rolniczych oraz wkładu 
w przystosowanie się do zmiany klimatu 
i jej łagodzenie.

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 42 lit. i), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 42 lit. i), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów i zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów i zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

c) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po ich 
obowiązkowym karczowaniu ze względów 

c) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po ich 
obowiązkowym karczowaniu ze względów 



AD\1181813PL.docx 95/209 PE630.523v04-00

PL

zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego;

zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego;

d) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

d) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

e) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

e) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

f) niezbieranie plonów owoców 
i warzyw, polegające na zakończeniu 
bieżącego cyklu produkcyjnego na danym 
obszarze, gdzie produkt jest dobrze 
rozwinięty oraz ma solidną i właściwą 
jakość handlową, z wyłączeniem 
zniszczenia produktów w wyniku zjawisk 
klimatycznych lub chorób;

f) niezbieranie plonów owoców 
i warzyw, polegające na zakończeniu 
bieżącego cyklu produkcyjnego na danym 
obszarze, gdzie produkt jest dobrze 
rozwinięty oraz ma solidną i właściwą 
jakość handlową, z wyłączeniem 
zniszczenia produktów w wyniku zjawisk 
klimatycznych lub chorób;

g) ubezpieczenie zbiorów 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku;

g) ubezpieczenie zbiorów 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku;

h) coaching innych organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub 
producentów indywidualnych;

h) coaching innych organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub 
producentów indywidualnych;

i) wykonanie protokołów 
fitosanitarnych państw trzecich na 
terytorium Unii i zarządzanie tymi 
protokołami w celu ułatwienia dostępu do 
rynków państw trzecich;

i) negocjowanie i wykonanie 
protokołów fitosanitarnych państw trzecich 
na terytorium Unii oraz zarządzanie tymi 
protokołami w celu ułatwienia dostępu do 
rynków państw trzecich;

j) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

j) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

k) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 

k) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 
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agrofagów i zrównoważonego stosowania 
pestycydów.

agrofagów, wdrażania integrowanej 
ochrony roślin i zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

3. Państwa członkowskie określają 
w planach strategicznych WPR interwencje 
odpowiadające wybranym zgodnie z ust. 1 
i 2 rodzajom interwencji.

3. Państwa członkowskie określają 
w planach strategicznych WPR interwencje 
odpowiadające wybranym zgodnie z ust. 1 
i 2 rodzajom interwencji.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sektorze pszczelarskim państwa 
członkowskie realizują co najmniej jeden 
z celów szczegółowych, o których mowa 
w art. 6 ust. 1.

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w sektorze 
pszczelarskim państwa członkowskie 
realizują cele szczegółowe, o których 
mowa w art. 6 ust. 1.

Poprawka101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 Artykuł 49

Rodzaje interwencji w sektorze 
pszczelarskim oraz unijna pomoc 

finansowa

Rodzaje interwencji w sektorze 
pszczelarskim oraz unijna pomoc 

finansowa

1. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR 
w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
co najmniej jeden z następujących 
rodzajów interwencji w sektorze 
pszczelarskim:

1. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR 
w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
co najmniej jeden z następujących 
rodzajów interwencji w sektorze 
pszczelarskim:

a) pomoc techniczna skierowana do 
pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;

a) pomoc techniczna skierowana do 
pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;

b) działania służące zwalczaniu 
inwazji pasożytów i chorób pszczół, 
w szczególności warrozy;

b) działania służące zwalczaniu 
inwazji pasożytów i chorób pszczół, 
w szczególności warrozy;
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c) działania służące racjonalizacji 
sezonowego przenoszenia uli;

c) działania służące racjonalizacji 
sezonowego przenoszenia uli;

d) działania wspierające laboratoria 
przeprowadzające analizy produktów 
pszczelich;

d) działania wspierające laboratoria 
przeprowadzające analizy produktów 
pszczelich;

e) zasiedlanie uli w Unii; e) zasiedlanie uli w Unii;

f) współpraca z wyspecjalizowanymi 
podmiotami w zakresie wdrażania 
programów badawczych w dziedzinie 
pszczelarstwa i produktów pszczelich;

f) współpraca z wyspecjalizowanymi 
podmiotami w zakresie wdrażania 
programów badawczych w dziedzinie 
pszczelarstwa i produktów pszczelich;

g) działania w zakresie monitorowania 
rynku;

g) działania w zakresie monitorowania 
rynku;

h) działania służące poprawie jakości 
produktów.

h) działania służące poprawie jakości 
produktów.

2. Państwa członkowskie uzasadniają 
w planach strategicznych WPR swój wybór 
celów szczegółowych i rodzajów 
interwencji. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

2. Państwa członkowskie uzasadniają 
w planach strategicznych WPR swój wybór 
celów szczegółowych i rodzajów 
interwencji. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

3. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
środki finansowe przeznaczone przez nie 
na wybrane w planach strategicznych WPR 
rodzaje interwencji.

3. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
środki finansowe przeznaczone przez nie 
na wybrane w planach strategicznych WPR 
rodzaje interwencji.

4. Unijna pomoc finansowa 
przeznaczona na rodzaje interwencji, 
o których mowa w ust. 2, wynosi 
maksymalnie 50 % kwoty wydatków. 
Pozostałą część wydatków ponoszą 
państwa członkowskie.

4. Unijna pomoc finansowa 
przeznaczona na rodzaje interwencji, 
o których mowa w ust. 2, wynosi 
maksymalnie 50 % kwoty wydatków. 
Pozostałą część wydatków ponoszą 
państwa członkowskie.

5. Przy opracowywaniu planów 
strategicznych WPR państwa członkowskie 
zasięgają opinii przedstawicieli organizacji 
pszczelarskich.

5. Przy opracowywaniu planów 
strategicznych WPR państwa członkowskie 
zasięgają opinii przedstawicieli organizacji 
pszczelarskich.

6. Państwa członkowskie co roku 
powiadamiają Komisję o liczbie uli 
znajdujących się na ich terytorium.

6. Państwa członkowskie co roku 
powiadamiają Komisję o liczbie uli 
znajdujących się na ich terytorium.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 Artykuł 51

Cele w sektorze wina Cele w sektorze wina

W sektorze wina państwa członkowskie 
realizują co najmniej jeden z następujących 
celów:

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych państwa 
członkowskie realizują następujący cel a) i 
ia) oraz co najmniej jeden z następujących 
celów b)–i) w sektorze wina:

a) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych producentów wina, w tym 
przyczynianie się do usprawnienia 
zrównoważonych systemów produkcji 
i zmniejszenia wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b), f) i h);

a) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych producentów wina, w tym 
przyczynianie się do usprawnienia 
zrównoważonych systemów produkcji 
i zmniejszenia wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko. Obejmuje to 
wdrażanie metod produkcji przyjaznych 
dla środowiska, racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy i technik produkcji, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych, przy jednoczesnym 
ograniczaniu uzależnienia od pestycydów; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. b), f) i h);

b) poprawa wyników unijnych 
przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze 
dostosowanie do popytu na rynku, a także 
zwiększenie ich konkurencyjności 
w odniesieniu do produkcji 
i wprowadzania do obrotu produktów 
sektora wina, w tym oszczędności energii, 
ogólnej efektywności energetycznej oraz 
zrównoważonych procesów; cele te 
odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i 
h); 

b) poprawa wyników unijnych 
przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze 
dostosowanie do popytu na rynku, a także 
zwiększenie ich długoterminowej 
konkurencyjności w odniesieniu do 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów sektora wina, w tym 
oszczędności energii, ogólnej efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonych 
procesów; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a)–e), lit. g) i h); 

c) przyczynianie się do przywrócenia 
równowagi między podażą a popytem na 
unijnym rynku wina w celu zapobieżenia 
kryzysom rynkowym; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a);

c) przyczynianie się do przywrócenia 
równowagi między podażą a popytem na 
unijnym rynku wina w celu zapobieżenia 
kryzysom rynkowym; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a);

d) przyczynianie się do ochrony 
dochodów unijnych producentów wina, 
w przypadku gdy ponoszą straty 

d) przyczynianie się do ochrony 
dochodów unijnych producentów wina, 
w przypadku gdy ponoszą straty 
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w następstwie klęsk żywiołowych 
i niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
oraz straty spowodowane przez zwierzęta, 
choroby lub inwazje agrofagów; cel ten 
odnosi się do celu określonego w art. 6 
ust. 1 lit. a); 

w następstwie klęsk żywiołowych 
i niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
oraz straty spowodowane przez zwierzęta, 
choroby lub inwazje agrofagów; cel ten 
odnosi się do celu określonego w art. 6 
ust. 1 lit. a); 

e) zwiększenie zbywalności 
i konkurencyjności unijnych produktów 
sektora wina, w szczególności przez 
rozwój innowacyjnych produktów, 
procesów i technologii oraz przez 
podnoszenie wartości na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to element 
transferu wiedzy; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c), e) oraz i);

e) zwiększenie zbywalności 
i konkurencyjności unijnych produktów 
sektora wina, w szczególności przez 
rozwój innowacyjnych produktów, 
procesów i technologii oraz przez 
podnoszenie wartości na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to element 
transferu wiedzy; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c), e) oraz i);

f) wykorzystywanie produktów 
ubocznych produkcji wina do celów 
przemysłowych i energetycznych, przy 
zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii 
oraz ochrony środowiska naturalnego; cel 
ten odnosi się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

f) wykorzystywanie produktów 
ubocznych i pozostałości produkcji wina 
do celów przemysłowych i 
energetycznych, przy zapewnieniu dobrej 
jakości wina z Unii oraz ochrony 
środowiska naturalnego; cel ten odnosi się 
do celów szczegółowych określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

g) przyczynianie się do zwiększenia 
wiedzy konsumentów o odpowiedzialnej 
konsumpcji wina oraz o unijnych 
systemach jakości w odniesieniu do wina; 
cel ten odnosi się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) oraz i); 

g) przyczynianie się do zwiększenia 
wiedzy konsumentów o odpowiedzialnej 
konsumpcji wina; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b) oraz i);

h) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych produktów sektora wina 
w krajach trzecich; cel ten odnosi się do 
celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i 
h);
i) przyczynianie się do zwiększenia 
odporności producentów na wahania 
rynkowe; cel ten odnosi się do celów 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a).

i) przyczynianie się do zwiększenia 
odporności producentów na wahania 
rynkowe; cel ten odnosi się do celów 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a).

ia) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej; cel ten odnosi się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d).
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
interwencji:

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
dwa z następujących rodzajów interwencji:

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, 
gdy jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych 
z polecenia właściwego organu państwa 
członkowskiego, lecz z wyłączeniem 
zwykłej odnowy winnic polegającej na 
ponownym sadzeniu na tej samej działce 
tej samej odmiany winorośli w tym samym 
systemie uprawy winorośli po zakończeniu 
naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym zwiększanie różnorodności 
genetycznej winnic oraz strukturalnej i 
pozauprawnej różnorodności biologicznej, 
aby zapobiegać krajobrazom 
monokulturowym, troska o glebę, w tym 
pokrywę roślinną, oraz wolne od 
pestycydów zwalczanie chwastów, 
ponowne sadzenie winnic, gdy jest to 
konieczne po obowiązkowym ich 
karczowaniu ze względów zdrowotnych 
lub fitosanitarnych z polecenia właściwego 
organu państwa członkowskiego lub po 
dobrowolnym karczowaniu w celu 
sadzenia w ramach dostosowywania się do 
zmiany klimatu, lecz z wyłączeniem 
zwykłej odnowy winnic polegającej na 
ponownym sadzeniu na tej samej działce 
tej samej odmiany winorośli w tym samym 
systemie uprawy winorośli po zakończeniu 
naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie do działań związanych z restrukturyzacją winnic 
możliwości finansowania dobrowolnego karczowania w celu ponownego sadzenia ze 
względów przystosowania się do zmiany klimatu.



AD\1181813PL.docx 101/209 PE630.523v04-00

PL

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów;

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów; 
ubezpieczenia nie wydaje się, jeżeli 
producenci nie podjęli aktywnie środków 
na rzecz minimalizacji takiego ryzyka;

Uzasadnienie

Zarządzenie ryzykiem i ubezpieczanie od niego nie mogą utrwalać nieodpowiedzialnych lub 
przestarzałych praktyk rolnych, gdyż w przeciwnym razie będą prowadzić do znacznych 
nadmiernych wydatków z coraz bardziej ograniczonych funduszy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Zmiana klimatu i związane z nią ekstremalne zdarzenia pogodowe są 
rzeczywistością już od ponad dekady, zatem każda przyszłościowa oraz oszczędnie 
gospodarująca zasobami i środkami finansowymi polityka musi zachęcać do przewidywania 
możliwości ich wystąpienia. WPR powinna raczej udzielać wsparcia rolnikom w celu 
dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu i innych zjawisk, co jest finansowane w 
ramach innych części programów rozwoju obszarów wiejskich i ekoprogramów.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) działania informacyjne dotyczące 
win unijnych prowadzone w państwach 
członkowskich w celu zachęcania do 
odpowiedzialnej konsumpcji wina lub 
promowania unijnych systemów jakości 
obejmujących nazwy pochodzenia 
i oznaczenia geograficzne;

skreśla się
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Uzasadnienie

Opcja finansowania działań związanych z promocją wina, zarówno na rynku wewnętrznym, 
jak i w państwach trzecich, powinna zostać usunięta w ramach wycofywania dotacji 
niezgodnych z celami zdrowotnymi oraz zapewniania efektywnego korzystania z pieniędzy 
publicznych, a także w celu realizacji zasady spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promocja w państwach trzecich 
obejmująca co najmniej jeden 
z następujących elementów:

skreśla się

i) działania PR, promocyjne lub 
reklamowe, w szczególności podkreślające 
wysoki standard produktów unijnych, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 
środowiska;
(ii) uczestnictwo w imprezach, targach 
lub wystawach o randze 
międzynarodowej;
(iii) kampanie informacyjne, 
w szczególności dotyczące unijnych 
systemów jakości obejmujących nazwy 
pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;
(iv) badania nowych rynków, 
koniecznych do rozszerzenia rynków 
zbytu;
(v) badania w celu ewaluacji wyników 
działań informacyjnych i promocyjnych;
(vi) przygotowanie dokumentacji 
technicznej, w tym badań laboratoryjnych 
i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych 
oraz przepisów fitosanitarnych 
i dotyczących higieny, jak również innych 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich w odniesieniu do przywozu 
produktów sektora wina, w celu 
ułatwienia dostępu do rynków państw 
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trzecich;

Uzasadnienie

W okresie, w którym dochodzi do redukcji finansowania w ramach WPR, polityka ta nie 
powinna wspierać promocji w państwach trzecich. Fakt, że marki szampana, w tym duże 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które nie potrzebują tych pieniędzy, znajdują się wśród 
największych beneficjentów WPR we Francji w wyniku dopłat UE do kampanii promocyjnych, 
spotkał się z ostrą krytyką. Musimy położyć kres tym praktykom i zaprzestać finansowania 
kampanii promocyjnych.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) działania na rzecz poprawy 
wykorzystania wody i gospodarki wodnej, 
w tym ochrona i odprowadzanie wody;

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) rolnictwo ekologiczne;

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ic) pozostałe działania, w tym 
działania na rzecz:
(i) ochrony gleb i zwiększania zasobów 
węgla w glebie;
(ii) tworzenia lub ochrony siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej 
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lub utrzymaniu naturalnego obszaru, w 
tym ochrony jego walorów historycznych;
(iii) poprawy odporności na agrofagi i 
choroby winorośli;
(iv) redukcji wytwarzania odpadów i 
poprawy gospodarowania odpadami.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Unijna pomoc finansowa na 
ubezpieczenie zbiorów, o której mowa 
w art. 52 ust. 1 lit. d), nie przekracza:

4. Unijna pomoc finansowa na 
ubezpieczenie zbiorów, o której mowa w 
art. 52 ust. 1 lit. d), jest wypłacana jedynie 
producentom podejmującym środki 
aktywnie minimalizujące lub eliminujące 
ryzyko (takie jak ochrona gleb, 
pogłębianie wierzchniej warstwy gleby, 
zwiększanie różnorodności strukturalnej, 
biologicznej i genetycznej w uprawnianym 
krajobrazie) oraz nie przekracza:

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) od strat, o których mowa w lit. a), 
oraz strat spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi;

(i) od nieuniknionych strat, o których 
mowa w lit. a), oraz strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

Uzasadnienie

Zarządzenie ryzykiem i ubezpieczanie od niego nie mogą utrwalać nieodpowiedzialnych lub 
przestarzałych praktyk rolnych, gdyż w przeciwnym razie będą prowadzić do znacznych 
nadmiernych wydatków z coraz bardziej ograniczonych funduszy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Zmiana klimatu i związane z nią ekstremalne zdarzenia pogodowe są 
rzeczywistością już od ponad dekady, zatem każda przyszłościowa oraz oszczędnie 
gospodarująca zasobami i środkami finansowymi polityka musi zachęcać do przewidywania 
możliwości ich wystąpienia. WPR powinna raczej udzielać wsparcia rolnikom w celu 
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dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu i innych zjawisk, co jest finansowane w 
ramach innych części programów rozwoju obszarów wiejskich i ekoprogramów.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) od strat spowodowanych przez 
zwierzęta, choroby roślin lub inwazje 
agrofagów.

(ii) od nieuniknionych strat 
spowodowanych przez zwierzęta, choroby 
roślin lub inwazje agrofagów.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Unijna pomoc finansowa na 
działania informacyjne i promocję, 
o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), 
nie przekracza 50 % wydatków 
kwalifikowalnych.

6. Unijna pomoc finansowa na 
działania informacyjne i promocję, o 
których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), 
nie przekracza 20 % wydatków 
kwalifikowalnych.

Uzasadnienie

W okresie, w którym finansowanie z WPR jest ograniczane, marki szampana, w tym duże 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które nie potrzebują tych pieniędzy, znajdują się wśród 
największych beneficjentów WPR (na przykład) we Francji, jako beneficjenci wspieranych 
przez UE kampanii promocyjnych. Jest to nieakceptowalne, zatem unijne finansowanie tych 
działań należy ograniczyć, tak aby środki te mogły być przeznaczane na realne potrzeby.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają w swoich 
planach strategicznych WPR minimalny 

4. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają w swoich 
planach strategicznych WPR minimalny, 
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odsetek wydatków na działania mające na 
celu ochronę środowiska, przystosowanie 
się do zmiany klimatu, poprawę 
zrównoważoności systemów i procesów 
produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego 
sektora wina na środowisko, oszczędność 
energii i poprawę ogólnej efektywności 
energetycznej w sektorze wina.

wynoszący 20 %, odsetek wydatków na 
działania mające na celu ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu, poprawę zrównoważoności 
systemów i procesów produkcji, 
zmniejszenie wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko, oszczędność energii i 
poprawę ogólnej efektywności 
energetycznej w sektorze wina.

Uzasadnienie

Ten odsetek, przeznaczony na wymienione działania istotne z punktu widzenia środowiska i 
klimatu, jest taki sam jak w przypadku interwencji dotyczących owoców i warzyw.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby całkowita roczna kwota otrzymywana 
przez pojedynczego beneficjenta 
ostatecznego za interwencje w sektorze 
wina nie przekraczała 200 000 EUR.

Uzasadnienie

Fakt, że kilka marek szampana będących własnością tego samego przedsiębiorstwa 
wielonarodowego otrzymało kilka milionów euro w obecnym okresie programowania, 
wzbudził oburzenie we Francji. Należy ustanowić jasne limity.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Wsparcie powinno być uzależnione 
od spełnienia wymogów środowiskowych i 
związanych z różnorodnością biologiczną 
wykraczających poza normy minimalne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
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zachowania elementów krajobrazu i 
wdrażania praktyk związanych z 
zarządzaniem sprzyjających 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie, o którym 
mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie 
strategicznym WPR określa co najmniej 
jeden z rodzajów interwencji, o których 
mowa w art. 60, aby realizować wybrane 
cele określone w ust. 1. Państwo to określa 
interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji. Państwo 
członkowskie, o którym mowa w art. 82 
ust. 3, w planie strategicznym WPR 
uzasadnia wybór celów, rodzajów 
interwencji oraz interwencji służących 
realizacji tych celów.

2. Państwo członkowskie, o którym 
mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie 
strategicznym WPR określa co najmniej 
dwa z rodzajów interwencji, o których 
mowa w art. 60, aby realizować wybrane 
cele określone w ust. 1. Państwo to określa 
interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji. Państwo 
członkowskie, o którym mowa w art. 82 
ust. 3, w planie strategicznym WPR 
uzasadnia wybór celów, rodzajów 
interwencji oraz interwencji służących 
realizacji tych celów.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56 Artykuł 56

Cele w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych

Cele w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych

W sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych państwa członkowskie, 
o których mowa w art. 82 ust. 4, realizują 
co najmniej jeden z następujących celów:

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w sektorze 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych państwa 
członkowskie, o których mowa w art. 82 
ust. 4, realizują następujący cel c) i mogą 
realizować co najmniej jeden spośród 
następujących celów:

a) wzmocnienie organizacji 
i zarządzania produkcją oliwy z oliwek 

a) wzmocnienie organizacji 
i zarządzania produkcją oliwy z oliwek 
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i oliwek stołowych; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a) i b);

i oliwek stołowych; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a) i b);

b) poprawa średnio- 
i długoterminowej konkurencyjności 
sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
zwłaszcza w drodze modernizacji; cel ten 
odnosi się do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. c);

b) poprawa średnio- 
i długoterminowej konkurencyjności 
sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
zwłaszcza w drodze modernizacji; cel ten 
odnosi się do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. c);

c) zmniejszenie wpływu na 
środowisko oraz przyczynianie się do 
działania w dziedzinie klimatu w drodze 
uprawy oliwek; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d) i e); 

c) zmniejszenie wpływu na 
środowisko oraz przyczynianie się do 
działania w dziedzinie klimatu, 
przystosowywania się do zmiany klimatu i 
jej łagodzenia w drodze uprawy oliwek, w 
tym dzięki promowaniu krajobrazów 
polikulturowych, zwiększając troskę o 
glebę; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f);

d) poprawa jakości oliwy z oliwek 
oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się 
do celu szczegółowego określonego 
w art. 6 ust. 1 lit. f);

d) poprawa jakości oliwy z oliwek 
oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się 
do celu szczegółowego określonego 
w art. 6 ust. 1 lit. f);

e) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
odporności na agrofagi, innowacyjnych 
praktyk zwiększających konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój 
rynków; cel ten odnosi się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a), c) oraz i);

e) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
systemowych podejść do zarządzania 
agrofagami, integrowanej ochrony roślin, 
utrzymywania i odbudowy różnorodności 
biologicznej, odporności 
agroekosystemów, innowacyjnych praktyk 
zwiększających konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój 
rynków; cel ten odnosi się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a), c) oraz i);

f) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie nimi w celu 
zwiększenia odporności na agrofagi, 
unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych; cel ten 
odnosi się do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. h).

f) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie nimi w celu 
zwiększenia odporności na agrofagi, 
unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych; cel ten 
odnosi się do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. h).

fa) ochrona i zwiększanie 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych, w tym retencji gleby.
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Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele, o których mowa 
w art. 56, państwa członkowskie, o których 
mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z rodzajów interwencji, o których mowa 
w art. 60. Państwa członkowskie określają 
interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

1. Aby osiągnąć cele, o których mowa 
w art. 56, państwa członkowskie, o których 
mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej dwa 
z rodzajów interwencji, o których mowa 
w art. 60. Państwa członkowskie określają 
interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 6a
SEKTOR ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

Artykuł 58a
Cele sektora roślin strączkowych 
Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w sektorze 
roślin strączkowych państwa członkowskie 
realizują następujące cele: 
a) system zwiększa produkcję i 
konsumpcję roślin strączkowych w Unii w 
celu poprawy samowystarczalności w 
zakresie żywności i pasz zgodnie z celami 
określonymi w załączniku I; 
b) uprawne rośliny strączkowe, które 
podlegają wsparciu za pomocą tych 
płatności, są częścią płodozmianu 
wprowadzanego co najmniej co cztery lata 
lub mieszanki gatunków na 
krótkotrwałych użytkach zielonych na 
gruntach ornych. Jest to zgodne z 
programami na rzecz klimatu i 
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środowiska („ekoprogramy”) określonymi 
w art. 28, w ramach których wsparciem 
można objąć płodozmiany wprowadzane 
co cztery lata lub więcej. W ramach 
systemu mogą być wspierane również 
uprawy międzyplonowe lub mieszane, np. 
koniczyny podziemnej, które nie są objęte 
wsparciem w ramach innych środków; 
c) wsparcie może być również udzielane 
na rzecz wypasu na pastwiskach bogatych 
w gatunki lub na rzecz koszenia łąk 
bogatych w gatunki w celu pozyskiwania 
paszy na rzeczywiście trwałych 
pastwiskach, gdzie w runi rosną gatunki 
roślin strączkowych, pod warunkiem że 
nie przeprowadza się tam ponownego 
orania ani ponownego siewu 
(„odświeżanie”); 
d) płatności te nie są przyznawane na 
rzecz monokulturowej lub stałej uprawy 
roślin strączkowych; 
e) zmniejszenie zależności od mieszanek 
pasz treściwych zawierających soję, 
zwłaszcza soję importowaną pochodzącą z 
terenów, które niedawno zostały wylesione 
lub przekształcone, zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 15, 
zobowiązaniem Unii dotyczącym zerowego 
wylesiania oraz z istniejącymi 
zobowiązaniami przedsiębiorstw 
prywatnych w zakresie zerowego 
wylesiania; 
f) zamknięcie obiegów składników 
pokarmowych oraz ograniczenie ich skali 
do lokalnych i regionalnych dorzeczy 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE; 
g) rozwinięcie lokalnych i regionalnych 
rynków żywności i paszy dla zwierząt oraz 
odmian nasion dostosowanych do 
lokalnych warunków, których uprawa nie 
wymaga wysokich nakładów. 
Środki finansowane w ramach niniejszego 
sektora są zgodne ze zobowiązaniami i 
przepisami Unii w dziedzinie klimatu i 
środowiska oraz nie powodują 
bezpośrednich ani pośrednich zmian w 
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użytkowaniu gruntów, w rezultacie 
wywierając prawdziwie pozytywny wpływ 
na globalne emisje gazów cieplarnianych 
zgodnie z globalnym modelem 
zarządzania biosferą (GLOBIOM). 

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 58b
Rodzaje interwencji

W odniesieniu do celów, o których mowa 
w art. 58a, państwa członkowskie 
wybierają w swoich planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden z 
następujących rodzajów interwencji: 
a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne; 
prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz: 
(i) ochrony gleb, w tym rzeczywistego i 
udowodnionego zwiększania zasobów 
węgla w glebie bez systematycznego 
polegania na pestycydach; 
(ii) poprawy efektywności wykorzystania 
wody i gospodarki wodnej, w tym 
oszczędzania wody; 
(iii) promowania wykorzystania odmian i 
praktyk zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych; 
(iv) poprawy praktyk związanych z 
zarządzaniem, aby zwiększać odporność 
upraw na agrofagi i zmniejszać ich 
podatność na agrofagi; 
(v) ograniczania stosowania i 
uzależnienia od pestycydów; 
(vi) tworzenia i utrzymywania siedlisk 
rolnych sprzyjających różnorodności 
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biologicznej bez stosowania pestycydów; 
b) usługi doradcze i pomoc techniczna, 
szczególnie w odniesieniu do 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia, także w zakresie wyboru 
najwłaściwszego płodozmianu przez 
rolników; 
c) szkolenia, w tym coaching i wymiana 
najlepszych praktyk; 
d) ekologiczna produkcja i techniki 
ekologiczne; 
e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru i 
efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów. 

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 Artykuł 59

Cele w pozostałych sektorach Cele w pozostałych sektorach

W pozostałych sektorach, o których mowa 
w art. 39 lit. f), państwa członkowskie 
realizują co najmniej jeden 
z następujących celów:

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w 
pozostałych sektorach, o których mowa w 
art. 39 lit. f), państwa członkowskie 
realizują następujące cele d) i e) oraz 
mogą realizować co najmniej jeden z 
pozostałych celów:

a) planowanie produkcji, 
dostosowanie produkcji do popytu, 
zwłaszcza pod względem jakości i ilości, 
optymalizacja kosztów produkcji 
i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie 
cen producenta; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

a) planowanie produkcji, 
dostosowanie produkcji do popytu, 
zwłaszcza pod względem jakości i ilości, 
optymalizacja kosztów produkcji 
i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie 
cen producenta; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

b) koncentracja podaży 
i wprowadzanie do obrotu odnośnych 
produktów; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 

b) koncentracja podaży 
i wprowadzanie do obrotu odnośnych 
produktów; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
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lit. a) i c); lit. a) i c);

c) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
odporności na agrofagi, innowacyjnych 
praktyk i technik produkcji zwiększających 
konkurencyjność gospodarczą 
i wspierających rozwój rynków; cele te 
odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz i);

c) badania i rozwój w zakresie 
zrównoważonych metod produkcji, m.in. 
systemu rolno-leśnego, odporności na 
agrofagi, troski o glebę, w tym pokrywę 
roślinną, a także innowacyjnych praktyk 
i technik produkcji zwiększających 
długoterminową konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój 
rynków; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a), c) oraz i);

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy, technik produkcji i metod 
produkcji, racjonalnego ekologicznie 
wykorzystania produktów ubocznych 
i odpadów i gospodarowania nimi, 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f);

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i choroby oraz racjonalnych 
ekologicznie praktyk uprawy, w tym przez 
zachęcanie do integrowanej ochrony 
roślin, technik produkcji i metod 
produkcji, środków służących poprawie 
bezpieczeństwa biologicznego i odporności 
na choroby zwierząt przy jednoczesnym 
ograniczeniu stosowania antybiotyków, 
racjonalnego ekologicznie wykorzystania 
produktów ubocznych i odpadów 
i gospodarowania nimi, przywracania i 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych, 
redukcji emisji oraz efektywności 
energetycznej; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. e) i f); 

e) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);

e) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);

f) podwyższenie wartości handlowej 
i jakości produktów, w tym poprawa 
jakości produktów i promowanie 
produktów z chronioną nazwą 
pochodzenia, chronionym oznaczeniem 
geograficznym lub objętych krajowymi 
systemami jakości; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b);

f) podwyższenie wartości handlowej 
i jakości produktów, w tym poprawa 
jakości produktów i promowanie 
produktów z chronioną nazwą 
pochodzenia, chronionym oznaczeniem 
geograficznym lub objętych krajowymi 
systemami jakości; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b);
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g) promocja i marketing produktów z 
co najmniej jednego sektora, o których 
mowa w art. 40 lit. f); cele te odnoszą się 
do celów szczegółowych określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);
h) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie ryzykiem 
w celu unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
w obrębie co najmniej jednego sektora, 
o których mowa w art. 39 lit. f); cele te 
odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

h) zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie ryzykiem 
w celu unikania kryzysów i postępowania 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
w obrębie co najmniej jednego sektora, 
o których mowa w art. 39 lit. f); cele te 
odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

Poprawka124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 Artykuł 60

Rodzaje interwencji Rodzaje interwencji

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej dwa 
z następujących rodzajów interwencji:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne; prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne; prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz:

(i) ochrony gleby, w tym zwiększania 
zasobów węgla w glebie;

(i) ochrony gleby oraz przywrócenia 
żyzności i struktury gleby, w tym 
zwiększania zasobów węgla w glebie i 
ograniczania ilości zanieczyszczeń w 
produktach nawozowych;

(ii) poprawy wykorzystania zasobów 
wodnych i udoskonalenia gospodarki 
wodnej, w tym oszczędności wody 
i odwadniania;

(ii) poprawy wykorzystania zasobów 
wodnych i udoskonalenia gospodarki 
wodnej, w tym oszczędności wody 
i odwadniania;

(iii) zapobiegania szkodom 
powodowanym niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi i promowania 

(iii) zapobiegania szkodom 
powodowanym niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi i promowania 
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wykorzystania odmian oraz praktyk 
zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

wykorzystania odmian oraz praktyk 
zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

(iv) oszczędności energii i zwiększenia 
efektywności energetycznej;

(iv) oszczędności energii i zwiększenia 
efektywności energetycznej;

(v) opakowań ekologicznych; (v) ograniczania odpadów przez 
zmniejszanie ilości opakowań i stosowanie 
opakowań ekologicznych;

(vi) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (vi) zdrowia i dobrostanu zwierząt, w 
tym zrównoważonego zarządzania nimi 
oraz zapobiegania chorobom tropikalnym 
i odzwierzęcym;

(vii) ograniczenia produkcji odpadów 
i lepszego wykorzystania produktów 
ubocznych i odpadów oraz 
gospodarowania nimi;

(vii) ograniczenia emisji i ograniczenia 
produkcji odpadów, a także lepszego 
wykorzystania produktów ubocznych i 
odpadów oraz gospodarowania nimi;

(viii) zwiększenia odporności na 
agrofagi;

(viii) zwiększania odporności upraw na 
agrofagi dzięki promowaniu integrowanej 
ochrony roślin, w tym odpowiednich 
praktyk zarządzania i uprawy;

(ix) ograniczenia ryzyka związanego ze 
stosowaniem pestycydów i wpływu 
stosowania pestycydów;

(ix) znacznego ograniczenia 
stosowania pestycydów;

(ixa) zwiększania odporności na 
choroby zwierząt i ograniczania 
stosowania antybiotyków;

(xi) tworzenia i utrzymywania siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej;

(xi) tworzenia i utrzymywania siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej;

b) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

b) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
jakości produkcji, różnorodności 
biologicznej i środowiska, łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej; a także zwalczania agrofagów i 
chorób zwierząt;

c) szkolenia, w tym coaching 
i wymiana najlepszych praktyk;

c) szkolenia, w tym coaching i 
wymiana najlepszych praktyk, szczególnie 
w zakresie rolnictwa ekologicznego, kursy 
z projektowania permakultur i praktyk 
zwiększania zasobów węgla w glebie;

d) produkcja ekologiczna; d) produkcja ekologiczna;

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 



PE630.523v04-00 116/209 AD\1181813PL.docx

PL

i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 40 
lit. f);

i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 40 
lit. f);

f) promowanie, informowanie 
i marketing, w tym działania i działalność 
ukierunkowane w szczególności na 
zwiększenie wiedzy konsumentów 
o unijnych systemach jakości i znaczeniu 
zdrowego odżywiania się, a także na 
dywersyfikację rynków;
g) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

g) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

h) wdrożenie systemów 
identyfikowalności i certyfikacji, 
w szczególności monitorowania jakości 
produktów sprzedawanych konsumentom 
finalnym.

h) wdrożenie systemów 
identyfikowalności i certyfikacji, 
w szczególności monitorowania jakości 
produktów sprzedawanych konsumentom 
finalnym.

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 59 lit. h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 59 lit. h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

c) zbiorowe składowanie produktów 
wytworzonych przez organizację 
producentów lub przez członków 
organizacji producentów;

c) zbiorowe składowanie produktów 
wytworzonych przez organizację 
producentów lub przez członków 
organizacji producentów;

d) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego lub w celu przystosowania 
się do zmiany klimatu;

d) ponowne nasadzanie sadów lub 
gajów oliwnych tam, gdzie jest to 
konieczne po obowiązkowym ich 
karczowaniu ze względów zdrowotnych 
lub fitosanitarnych na polecenie 
właściwego organu państwa 
członkowskiego lub w celu przystosowania 
się do zmiany klimatu;
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e) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

e) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

f) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

f) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

g) niezbieranie plonów polegające na 
zakończeniu bieżącego cyklu 
produkcyjnego na danym obszarze, gdy 
produkt jest dobrze rozwinięty oraz ma 
solidną i właściwą jakość handlową, 
z wyłączeniem zniszczenia produktów 
w wyniku zjawisk klimatycznych lub 
chorób;

g) niezbieranie plonów polegające na 
zakończeniu bieżącego cyklu 
produkcyjnego na danym obszarze, gdy 
produkt jest dobrze rozwinięty oraz ma 
solidną i właściwą jakość handlową, 
z wyłączeniem zniszczenia produktów 
w wyniku zjawisk klimatycznych lub 
chorób;

h) ubezpieczenie zbiorów i produkcji 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku.

h) ubezpieczenie zbiorów i produkcji 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby wszyscy 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku. 
Ubezpieczenia nie wydaje się, jeżeli 
producenci nie podjęli aktywnie środków 
na rzecz minimalizacji swojego ryzyka.

3. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR sektory, 
w których realizują rodzaje interwencji 
określone w niniejszym artykule. 
W odniesieniu do każdego sektora państwa 
członkowskie wybierają co najmniej jeden 
cel spośród celów określonych w art. 59 
oraz rodzaje interwencji określone w ust. 1 
i 2 niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie określają interwencje dla 
każdego rodzaju interwencji. Państwa 
członkowskie uzasadniają swój wybór 
sektorów, celów, rodzajów interwencji 
i interwencji.

3. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR sektory, 
w których realizują rodzaje interwencji 
określone w niniejszym artykule. 
W odniesieniu do każdego sektora państwa 
członkowskie wybierają co najmniej jeden 
cel spośród celów określonych w art. 59 
oraz rodzaje interwencji określone w ust. 1 
i 2 niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie określają interwencje dla 
każdego rodzaju interwencji. Państwa 
członkowskie uzasadniają swój wybór 
sektorów, celów, rodzajów interwencji 
i interwencji.
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Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 64 Artykuł 64

Rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich

Rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania;

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania w 
dziedzinie zarządzania korzystne dla 
środowiska;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

d) inwestycje; d) inwestycje;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników, zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich i rozwijanie 
zrównoważonej działalności gospodarczej

f) narzędzia zarządzania ryzykiem; f) narzędzia zarządzania ryzykiem;

g) współpraca; g) współpraca;

h) wymiana wiedzy i informowanie. h) wymiana wiedzy i informowanie.

Poprawka126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65 Artykuł 65

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne 
i inne zobowiązania w dziedzinie 

zarządzania

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne 
i inne zobowiązania w dziedzinie 

zarządzania korzystne dla środowiska

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu zobowiązań 

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu zobowiązań 
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środowiskowych, klimatycznych i innych 
zobowiązań w dziedzinie zarządzania na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

środowiskowych, klimatycznych i innych 
zobowiązań w dziedzinie zarządzania 
korzystnych dla środowiska na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich planach 
strategicznych WPR zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne.

2. Państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich planach 
strategicznych WPR zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne określone w 
art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f). Na te 
zobowiązanie przyznaje się co najmniej 
40% środków z EFRROW zgodnie z art. 
86 ust. 2 akapit drugi.

3. Państwa członkowskie mogą 
udostępnić wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami.

3. Państwa członkowskie mogą 
udostępnić wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami.

4. Państwa członkowskie przyznają 
płatności wyłącznie rolnikom i innym 
beneficjentom, którzy dobrowolnie 
podejmują zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania, uznawane za korzystne dla 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1.

4. Państwa członkowskie przyznają 
płatności wyłącznie rolnikom lub grupom 
rolników i innym beneficjentom, którzy 
dobrowolnie podejmują zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania, uznawane za 
korzystne i ukierunkowane dla osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f), lub które zwiększają 
dobrostan zwierząt. 

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
na obszarach rolnych  państwa 
członkowskie zapewniają wyłącznie 
płatności dotyczące zobowiązań, które nie 
prowadzą do podwójnego finansowania 
działań korzystających z płatności na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i które:

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
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krajowego i prawa Unii; krajowego i prawa Unii;

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

d) różnią się od zobowiązań, 
w odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 28.

d) różnią się od zobowiązań, w 
odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 28, albo je 
uzupełniają.

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. W razie potrzeby 
mogą one również pokrywać koszty 
transakcji. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w formie płatności 
zryczałtowanej lub płatności jednorazowej 
na jednostkę. Płatności przyznawane są 
corocznie.

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. Państwa 
członkowskie mogą zwiększyć to 
wynagrodzenie za pomocą dodatkowej 
premii za dostarczanie dóbr publicznych, 
jako zachęty, na podstawie 
niedyskryminacyjnych kryteriów i 
wskaźników określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, aby oferować skuteczne 
zachęty do uczestnictwa w takich 
działaniach. W razie potrzeby mogą one 
również pokrywać koszty transakcji. 
W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie w formie płatności 
zryczałtowanej lub płatności jednorazowej 
na jednostkę. Płatności przyznawane są 
corocznie.

7. Państwa członkowskie mogą 
promować i wspierać systemy zbiorowe 
i systemy płatności oparte na rezultatach 
w celu zachęcania rolników do znaczącej 
poprawy jakości środowiska na większą 
skalę i w wymierny sposób.

7. Państwa członkowskie mogą 
promować i wspierać systemy zbiorowe i 
systemy płatności oparte na rezultatach w 
celu zachęcania rolników lub grup 
rolników do znaczącej poprawy jakości 
środowiska na większą skalę i w wymierny 
sposób.

8. Zobowiązania podejmowane są na 
okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak 
jest to konieczne do osiągnięcia lub 
utrzymania oczekiwanych korzyści dla 
środowiska, państwa członkowskie mogą 
określić w swoich planach strategicznych 
WPR dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W wyjątkowych i należycie 

8. Zobowiązania podejmowane są na 
okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak 
jest to konieczne do osiągnięcia lub 
utrzymania oczekiwanych korzyści dla 
środowiska, państwa członkowskie mogą 
określić w swoich planach strategicznych 
WPR dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W wyjątkowych i należycie 
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uzasadnionych przypadkach oraz 
w odniesieniu do nowych zobowiązań 
podejmowanych bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich planach 
strategicznych WPR.

uzasadnionych przypadkach oraz 
w odniesieniu do nowych zobowiązań 
podejmowanych bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich planach 
strategicznych WPR.

9. W przypadku gdy wsparcie 
w ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania 
do konwersji lub utrzymania praktyk 
i metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 834/2007 oraz na usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne, państwa 
członkowskie ustanawiają płatność na 
hektar.

9. W przypadku gdy wsparcie w 
ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania 
do konwersji lub utrzymania praktyk i 
metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007, państwa członkowskie 
ustanawiają płatność na hektar lub na 
gospodarstwo.

9a. W odniesieniu do wsparcia dla 
rolnictwa ekologicznego na podstawie 
niniejszego artykułu, płatności są 
przeznaczone dla osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą, 
zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 lit. d).

10. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoby przeprowadzające operacje 
w ramach tego rodzaju interwencji miały 
dostęp do wiedzy i informacji 
wymaganych do realizacji takich operacji.

10. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoby przeprowadzające operacje 
w ramach tego rodzaju interwencji miały 
dostęp do wiedzy i informacji 
wymaganych do realizacji takich operacji.

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 28.

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 28.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 66 skreśla się
Ograniczenia naturalne lub inne 

ograniczenia specyficzne dla obszaru
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1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1.
2. Płatności te są przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w odniesieniu do 
obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na 
danym obszarze całości lub części 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów związanych z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi ograniczeniami 
specyficznymi dla obszaru.
4. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani 
inne ograniczenia specyficzne dla 
obszaru.
5. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

Uzasadnienie

Przesunięcie do pierwszego filaru (art. 28a nowy)

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67 Artykuł 67

Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru wynikające z określonych 

obowiązkowych wymogów

Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru wynikające z określonych 

obowiązkowych wymogów

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, posiadaczom lasów i innym 
zarządcom gruntów w odniesieniu do 
obszarów cechujących się niekorzystnymi 
warunkami, o których mowa w ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, grupom rolników, posiadaczom 
lasów i grupom posiadaczy lasów. W 
należycie uzasadnionych przypadkach 
płatności te mogą być również 
przyznawane innym zarządcom gruntów w 
odniesieniu do obszarów cechujących się 
niekorzystnymi warunkami, o których 
mowa w ust. 1.

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 
2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 
2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;
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c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/600/WE.

c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/60/WE.

ca) obszary o wysokiej wartości 
przyrodniczej nieobjęte zakresem 
obszarów, o których mowa w lit. a), b) i c).

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
2, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
1, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.
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Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 68 Artykuł 68

Inwestycje Inwestycje

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na inwestycje na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na inwestycje na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6, i 
które w udowodniony sposób nie wpływają 
niekorzystnie na środowisko. Wsparcie dla 
sektora leśnictwa jest oparte na planie 
urządzenia lasu lub na równoważnym 
instrumencie.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz niekwalifikowalnych inwestycji 
i kategorii wydatków obejmujący co 
najmniej następujące elementy:

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz niekwalifikowalnych inwestycji 
i kategorii wydatków obejmujący co 
najmniej następujące elementy:

a) zakup praw do produkcji rolnej; a) zakup praw do produkcji rolnej;

b) zakup uprawnień do płatności; b) zakup uprawnień do płatności; 

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników 
z zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników 
z zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin 
w celach innych niż przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego 
w następstwie klęsk żywiołowych 
i katastrof;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin w 
celach innych niż przywrócenie potencjału 
rolnego lub leśnego w następstwie klęsk 
żywiołowych i katastrof oraz w celu 
ochrony stad przed drapieżnikami, i 
zwierząt, które są wykorzystywane zamiast 
maszyn do ochrony krajobrazowej w 
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trudnym do pokonania terenie;

e) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;

e) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, które 
nie powodują redukcji netto zużycia wody 
do nawadniania w dorzeczu i są niezgodne 
z dążeniem do osiągnięcia dobrego stanu 
jednolitych części wód, jak określono 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, 
w tym rozwój nawadniania mający wpływ 
na jednolite części wód, których status 
określono jako gorszy niż dobry 
w odpowiednim planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu;

g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego; 

g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego; 

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu 
i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania 
i ponownego zalesiania.

h) inwestycje w zalesianie i ponowne 
zalesianie, które nie są spójne z celami 
w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi 
z zasadami zrównoważonej gospodarki 
leśnej, określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania 
i ponownego zalesiania.

ha) inwestycje w skoncentrowane 
działania w zakresie żywienia zwierząt i 
infrastrukturę, które nie są zgodne z 
zaleceniami w zakresie odpowiedniego 
dobrostanu zwierząt i zasadami ujętymi w 
dyrektywie 98/58/WE;
hb) inwestycje w produkcję bioenergii, 
które nie odpowiadają kryteriom 
zrównoważonego rozwoju określonym w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/20011a.

Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

Akapit pierwszy lit. a), b) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
dofinansowania wynoszącego 75 % 
kosztów kwalifikowalnych.

4. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
dofinansowania wynoszącego 75 % 
kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania 
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można zwiększyć w odniesieniu do 
następujących inwestycji:

można zwiększyć w odniesieniu do 
następujących inwestycji:

a) zalesianie i inwestycje 
nieprodukcyjne związane z celami 
szczegółowymi dotyczącymi środowiska 
i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f);

a) zalesianie, odnawianie systemów 
rolno-leśnych i inwestycje nieprodukcyjne 
związane z celami szczegółowymi 
dotyczącymi środowiska i klimatu 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

b) inwestycje w podstawowe usługi na 
obszarach wiejskich;

b) inwestycje w podstawowe usługi na 
obszarach wiejskich;

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego 
w następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach 
i w środowisku wiejskim.

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego w 
następstwie pożarów i innych klęsk 
żywiołowych lub katastrof oraz inwestycje 
w odpowiednie działania zapobiegawcze w 
lasach i w środowisku wiejskim.

__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników i zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich

Rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników, zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich i rozwijanie zrównoważonej 
działalności gospodarczej

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
takie rozdzielenie wsparcia w ramach 
interwencji, o których mowa w niniejszym 
artykule, które przyczynia się do 
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osiągnięcia równości płci na obszarach 
wiejskich.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70

Narzędzia zarządzania ryzykiem Narzędzia zarządzania ryzykiem

1. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie na narzędzia zarządzania 
ryzykiem na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie na narzędzia zarządzania 
ryzykiem na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją 
i ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją 
i ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać w szczególności następujące 
wsparcie:

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać w szczególności następujące 
wsparcie:

a) wkład finansowy na składki 
w ramach systemów ubezpieczeń;

a) wkład finansowy na składki 
w ramach systemów ubezpieczeń;

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia;

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia;

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
następujące warunki kwalifikujące:

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
następujące warunki kwalifikujące:

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

b) metodę obliczania strat i czynniki b) metodę obliczania strat i czynniki 
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uruchamiające odszkodowania; uruchamiające odszkodowania;

c) przepisy dotyczące tworzenia 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
i zarządzania nimi.

c) przepisy dotyczące tworzenia 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
i zarządzania nimi.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 
20 % średniej produkcji rocznej lub 
średniego rocznego dochodu rolnika 
z poprzednich trzech lat, lub średniej 
z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 
20 % średniej produkcji rocznej lub 
średniego rocznego dochodu rolnika 
z poprzednich trzech lat, lub średniej 
z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 70 % kosztów 
kwalifikowalnych.

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 70 % kosztów 
kwalifikowalnych.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia interwencji na 
podstawie niniejszego artykułu z innymi 
publicznymi lub prywatnymi systemami 
zarządzania ryzykiem.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia interwencji na 
podstawie niniejszego artykułu z innymi 
publicznymi lub prywatnymi systemami 
zarządzania ryzykiem.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 Artykuł 71

Współpraca Współpraca

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na cele współpracy 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR w celu przygotowania 
i wdrożenia projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114, i 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na cele współpracy 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR w celu przygotowania 
i wdrożenia projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114, i 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
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kierowanym przez społeczność, oraz 
w celu promowania systemów jakości, 
organizacji producentów lub grup 
producentów, lub innych form współpracy.

kierowanym przez społeczność, oraz 
w celu promowania systemów jakości, 
organizacji producentów lub grup 
producentów, lub innych form współpracy.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
promowania form współpracy, w którą 
zaangażowane są co najmniej dwa 
podmioty i która przyczynia się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
promowania form współpracy, w którą 
zaangażowane są co najmniej dwa 
podmioty i która przyczynia się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

3. Państwa członkowskie mogą 
pokrywać w ramach tego rodzaju 
interwencji koszty związane ze wszystkimi 
aspektami współpracy. 

3. Państwa członkowskie mogą 
pokrywać w ramach tego rodzaju 
interwencji koszty związane ze wszystkimi 
aspektami współpracy. 

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać pomoc w postaci ogólnej 
kwoty pokrywającej koszty współpracy 
i koszty zrealizowanych projektów 
i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty 
współpracy i wykorzystać do realizacji 
projektów zasoby finansowe z innych 
rodzajów interwencji, krajowych lub 
unijnych instrumentów wsparcia. 

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać pomoc w postaci ogólnej 
kwoty pokrywającej koszty współpracy 
i koszty zrealizowanych projektów 
i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty 
współpracy i wykorzystać do realizacji 
projektów zasoby finansowe z innych 
rodzajów interwencji, krajowych lub 
unijnych instrumentów wsparcia. 

5. W przypadku gdy wsparcie jest 
wypłacane w postaci ogólnej kwoty, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
przestrzegano unijnych przepisów 
i wymogów dotyczących podobnych 
działań wspieranych w ramach innych 
rodzajów interwencji. Niniejszy ustęp nie 
ma zastosowania do LEADER, zwanego 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

5. W przypadku gdy wsparcie jest 
wypłacane w postaci ogólnej kwoty, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
przestrzegano unijnych przepisów 
i wymogów dotyczących podobnych 
działań wspieranych w ramach innych 
rodzajów interwencji. Niniejszy ustęp nie 
ma zastosowania do LEADER, zwanego 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

6. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie nie udzielają 
wsparcia na współpracę, w którą 
zaangażowane są wyłącznie jednostki 
badawcze.

6. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie nie udzielają 
wsparcia na współpracę, w którą 
zaangażowane są wyłącznie jednostki 
badawcze.

7. W przypadku współpracy 
w kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny, 

7. W przypadku współpracy w 
kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych, a w dłuższej perspektywie mając 
na celu zachęcanie do wymiany pokoleń 
na poziomie gospodarstwa rolnego, 
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określony w prawie krajowym. państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie wyłącznie rolnikom, którzy 
osiągnęli wiek emerytalny, określony w 
prawie krajowym.

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, 
z wyjątkiem – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach – zbiorowych 
działań w dziedzinie środowiska i klimatu 
zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia.

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, 
z wyjątkiem – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach – zbiorowych 
działań w dziedzinie środowiska i klimatu 
zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie nie udzielają wsparcia na 
interwencje, które wywierają negatywne 
skutki ma środowisko.
8a. Inicjatywa LEADER, określona 
jako rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność, o którym mowa w ust. 1, 
przewiduje aktywne i priorytetowe 
zaangażowanie przedsiębiorstw rolnych i 
leśnych.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy 
i informowanie w dziedzinie rolnictwa, 
leśnictwa i przedsiębiorstw wiejskich, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i 
informowanie w dziedzinie rolnictwa, 
systemów rolno-leśnych, leśnictwa i 
przedsiębiorstw wiejskich, na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyborze działań instytucje 
zarządzające zapewniają sprawdzenie 
planowanych interwencji pod kątem 
wpływu na klimat, środowisko i 
różnorodność biologiczną. 

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 Artykuł 86

Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe

Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe

1. Co najmniej 5 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

1. Co najmniej 5 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

2. Co najmniej 30 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

2. Co najmniej 40 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66. Co 
najmniej 30% całkowitego wkładu EFRG 
w plan strategiczny WPR określonego w 
załączniku IX rezerwuje się na systemy na 
rzecz klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 28.
Każde państwo członkowskie ustala kwotę 
minimalną, którą przyczyni się do 
osiągnięcia celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. f). Jest ona 
obliczana na podstawie analizy SWOT i 
ustalonych potrzeb, które są rozpatrywane 
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w odniesieniu do gatunków o znaczeniu 
priorytetowym i siedlisk w traktowanym 
priorytetowo programie ramowym w 
rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG i 
dyrektywy 2009/147/WE. Kwota ta jest 
przeznaczana na działania opisane w art. 
65, art. 67 i art. 68 pkt 4 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia oraz na wykorzystanie 
wsparcia na strategiczne projekty ochrony 
przyrody w ramach [rozporządzenia 
LIFE] zgodnie z ust. 7 niniejszego 
artykułu.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

3. Maksymalnie 4 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR może 
być wykorzystane do finansowania działań 
z zakresu pomocy technicznej, o których 
mowa w art. 112, z inicjatywy państw 
członkowskich.

3. Maksymalnie 4 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR może 
być wykorzystane do finansowania działań 
z zakresu pomocy technicznej, o których 
mowa w art. 112, z inicjatywy państw 
członkowskich.

Wkład EFRROW może zostać zwiększony 
do 6 % w odniesieniu do planów 
strategicznych WPR, gdy całkowita kwota 
unijnego wsparcia na rozwój obszarów 
wiejskich wynosi do 90 mln EUR. 

Wkład EFRROW może zostać zwiększony 
do 6 % w odniesieniu do planów 
strategicznych WPR, gdy całkowita kwota 
unijnego wsparcia na rozwój obszarów 
wiejskich wynosi do 90 mln EUR. 

Pomoc techniczna jest zwracana jako 
finansowanie według stawek 
zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 
lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
w ramach płatności okresowych na 
podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalne]. Stawka zryczałtowana 
odpowiada określonej w planie 
strategicznym WPR wartości procentowej 
pomocy technicznej w stosunku do 
całkowitej kwoty zadeklarowanych 
wydatków.

Pomoc techniczna jest zwracana jako 
finansowanie według stawek 
zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 
lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
w ramach płatności okresowych na 
podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalne]. Stawka zryczałtowana 
odpowiada określonej w planie 
strategicznym WPR wartości procentowej 
pomocy technicznej w stosunku do 
całkowitej kwoty zadeklarowanych 
wydatków.

4. W odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego minimalną kwotę 
określoną w załączniku X rezerwuje się na 
wkład w osiągnięcie celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej” określonego w art. 6 ust. 1 
lit. g). Na podstawie analizy mocnych 

4. W odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego minimalną kwotę 
określoną w załączniku X rezerwuje się na 
wkład w osiągnięcie celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej” określonego w art. 6 ust. 1 
lit. g). Na podstawie analizy mocnych 
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i słabych stron oraz szans i zagrożeń 
(„analizy SWOT”) oraz określenia potrzeb, 
które należy uwzględnić, kwota ta jest 
wykorzystywana na następujące rodzaje 
interwencji: 

i słabych stron oraz szans i zagrożeń 
(„analizy SWOT”) oraz określenia potrzeb, 
które należy uwzględnić, kwota ta jest 
wykorzystywana na następujące rodzaje 
interwencji: 

a) uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników określone w art. 27;

a) uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników określone w art. 27;

b) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników, o którym mowa 
w art. 69;

b) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników, o którym mowa 
w art. 69;

5. Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 10 % kwot określonych 
w załączniku VII.

5. Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 10 % kwot określonych 
w załączniku VII.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego 
w załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej 
w załączniku VII. Wynikający z tego 
odsetek nie przekracza wartości 
procentowej zatwierdzonej przez Komisję 
na dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego 
w załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej 
w załączniku VII. Wynikający z tego 
odsetek nie przekracza wartości 
procentowej zatwierdzonej przez Komisję 
na dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją na rok składania wniosków 
2018.

Wartość procentową, o której mowa 
w akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Wartość procentową, o której mowa 
w akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Kwota ujęta w zatwierdzonym planie 
strategicznym WPR, wynikająca 
z zastosowania akapitów pierwszego 
i drugiego, ma moc wiążącą.

Kwota ujęta w zatwierdzonym planie 
strategicznym WPR, wynikająca 
z zastosowania akapitów pierwszego 
i drugiego, ma moc wiążącą.
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6. Bez uszczerbku dla przepisów 
art. 15 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego] maksymalna kwota, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim przed zastosowaniem art. 15 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do danego roku kalendarzowego, nie może 
przekraczać kwot ustalonych w planie 
strategicznym WPR zgodnie z ust. 6.

6. Bez uszczerbku dla przepisów 
art. 15 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego] maksymalna kwota, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim przed zastosowaniem art. 15 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do danego roku kalendarzowego, nie może 
przekraczać kwot ustalonych w planie 
strategicznym WPR zgodnie z ust. 6.

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] oraz 
o finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus].

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] oraz 
o finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus].

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 Artykuł 87

Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu Śledzenie wydatków w dziedzinie 
środowiska i klimatu

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej i wspólnej metody, wkładu polityki 
w realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej, odpowiedniej, dokładnej i 
wspólnej metody, wkładu polityki w 
realizację celów dotyczących środowiska i 
zmiany klimatu. Komisja składa regularne 
sprawozdania z postępów w działaniach 
na rzecz uwzględniania zarówno 
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środowiska, jak i klimatu, w tym 
wysokości wydatków. Ustalenia są 
przedstawiane podczas corocznego 
przeglądu w rozumieniu w art. 122.

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze środowiskiem i 
zmianą klimatu, a także z wykorzystaniem 
unijnego systemu wskaźników 
dotyczących klimatu. Wskaźniki 
korygujące są następujące:

a) 40 % w przypadku wydatków 
w ramach podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności 
i uzupełniającego wsparcia dochodu, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja II podsekcje 2 i 3;

a) 30 % w przypadku wydatków 
w ramach podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności 
i uzupełniającego wsparcia dochodu, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja II podsekcje 2 i 3;

b) 100 % w przypadku wydatków 
w ramach systemów na rzecz klimatu 
i środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;

b) 100 % w przypadku wydatków 
w ramach systemów na rzecz klimatu 
i środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 
ust. 2 akapit pierwszy;

c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 
ust. 2 akapit pierwszy;

d) 40 % w przypadku wydatków 
z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, 
o których mowa w art. 66.

d) 40 % w przypadku wydatków 
z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych 
ograniczeń specyficznych dla obszaru, 
o których mowa w art. 66.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o metody śledzenia uwzględniania 
aspektów środowiskowych oraz oceny 
szacunkowych wydatków na cele 
środowiskowe, w tym na bioróżnorodność. 
Komisja dostosowuje współczynniki 
korygujące dotyczące wydatków 
związanych ze zmianą klimatu w celu 
uwzględnienia nowych metod i 
zróżnicowania wydatków na środowisko.
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Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
w planie strategicznym WPR orientacyjną 
alokację finansową na każdą interwencję. 
W odniesieniu do każdej interwencji 
iloczyn planowanej kwoty jednostkowej, 
bez stosowania procentowego odchylenia, 
o którym mowa w art. 89, i planowanych 
produktów, jest równy tej orientacyjnej 
alokacji finansowej.

1. Państwa członkowskie określają w 
planie strategicznym WPR orientacyjną 
alokację finansową na każdą interwencję, 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 86 ust. 2. 
W odniesieniu do każdej interwencji 
iloczyn planowanej kwoty jednostkowej, 
bez stosowania procentowego odchylenia, 
o którym mowa w art. 89, i planowanych 
produktów, jest równy tej orientacyjnej 
alokacji finansowej.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji oraz wsparcie 
dochodów związane z wielkością 
produkcji, o których mowa w tytule III 
rozdział II;

a) płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji, z wyjątkiem 
systemów na rzecz klimatu i środowiska w 
rozumieniu art. 28, oraz wsparcie 
dochodów związane z wielkością 
produkcji, o których mowa w tytule III 
rozdział II;

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 90 Artykuł 90

Elastyczność między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z 

EFRROW

Elastyczność między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z 

EFRROW

1. W projekcie swojego planu 
strategicznego WPR, o którym mowa 

1. W projekcie swojego planu 
strategicznego WPR, o którym mowa 
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w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o przesunięciu:

w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o przesunięciu:

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW 
w latach budżetowych 2022–2027; lub

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW 
w latach budżetowych 2022–2027;

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026. 
Wartość procentowa przesunięcia 
z alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW, o której 
mowa w akapicie pierwszym, może zostać 
zwiększona o:

Wartość procentowa przesunięcia 
z alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW, o której 
mowa w akapicie pierwszym, może zostać 
dodatkowo zwiększona o:

a) maksymalnie 15 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

a) maksymalnie 15 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

b) maksymalnie 2 punkty procentowe, 
pod warunkiem że państwa członkowskie 
wykorzystają odnośne zwiększenie zgodnie 
z art. 86 ust. 4 lit. b).

b) maksymalnie 2 punkty procentowe, 
pod warunkiem że państwa członkowskie 
wykorzystają odnośne zwiększenie zgodnie 
z art. 86 ust. 4 lit. b).

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 
określa wartość procentową, o której mowa 
w ust. 1 i która może różnić się 
w zależności od roku kalendarzowego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 
określa wartość procentową, o której mowa 
w ust. 1 i która może różnić się 
w zależności od roku kalendarzowego.

3. Państwa członkowskie mogą 
w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których 
mowa w ust. 1, w ramach wniosku 
o zmianę swoich planów strategicznych 
WPR, o których mowa w art. 107.

3. Państwa członkowskie mogą 
w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których 
mowa w ust. 1, w ramach wniosku 
o zmianę swoich planów strategicznych 
WPR, o których mowa w art. 107.
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Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano 
w art. 97, wyznaczając w niej ilościowe 
cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące 
do realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu, określonych 
w załączniku I.

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano 
w art. 97, wyznaczając w niej ilościowe 
cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące 
do realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w załączniku I.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92 Artykuł 92

Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem

Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem oraz 

dobrostanem zwierząt
1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu 
w osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, 
w porównaniu z ogólnym wkładem 
w realizację celu określonego w art. 110 
ust. 2 akapit pierwszy lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
poprzez wsparcie w ramach EFRG i 
EFRROW w okresie 2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie przeznaczają 
większą ogólną część budżetu 
przydzieloną na osiągnięcie każdego z 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f)  i i) 
celów szczegółowych dotyczących 
środowiska, klimatu i dobrostanu 
zwierząt, w porównaniu z ogólną częścią 
budżetu przydzielonego na realizację celu 
określonego w art. 110 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1306/2013, poprzez wsparcie w ramach 
EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020 
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1a. W planach strategicznych WPR 
płatności na rzecz przejścia na rolnictwo 
ekologiczne i utrzymania go zgodnie z art. 
28 i 65 muszą przekraczać sumę kwot 
wypłaconych przed 2021 r. w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich rolnikom 
prowadzącym gospodarstwa ekologiczne, 
obliczonych jako średnia roczna po 
cenach stałych.

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 
sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz 
w art. 95 ust. 2 lit. b).

2. Na podstawie najnowszych i 
wiarygodnych informacji państwa 
członkowskie wyjaśniają w swych planach 
strategicznych WPR wpływ na środowisko 
i klimat, który zamierzają wywrzeć w 
latach 2021–2027, oraz to, w jaki sposób 
zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1, wraz 
z zapewnieniem, że ich cele ustalone na 
podstawie wskaźników oddziaływania 
podanych w załączniku I oznaczają 
poprawę obecnej sytuacji. Podstawą tego 
wyjaśnienia muszą być istotne informacje, 
takie jak te, o których mowa w art. 95 ust. 
1 lit. a)–f) oraz w art. 95 ust. 2 lit. a) i b).

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 94 Artykuł 94

Wymogi proceduralne Wymogi proceduralne

1. Państwa członkowskie sporządzają 
plany strategiczne WPR w oparciu 
o przejrzyste procedury, zgodnie ze swymi 
ramami instytucjonalnymi i prawnymi.

1. Państwa członkowskie sporządzają 
plany strategiczne WPR w oparciu 
o przejrzyste procedury, zgodnie ze swymi 
ramami instytucjonalnymi i prawnymi.

1a. Państwa członkowskie 
upubliczniają plany strategiczne WPR i 
załączniki do nich, zarówno w fazie 
projektu, jak po ich zatwierdzeniu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny i 
inkluzywny udział właściwych organów ds. 
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środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

ochrony środowiska i klimatu w 
opracowywaniu środowiskowych i 
klimatycznych aspektów planu.

3. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi. 
Partnerstwo obejmuje co najmniej 
następujących partnerów:

3. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi. 
Partnerstwo obejmuje co najmniej 
następujących partnerów:

a) właściwe organy publiczne; a) właściwe organy publiczne;

b) partnerów gospodarczych 
i społecznych;

b) partnerów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych;

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie oraz, 
w stosownych przypadkach, podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
równości płci i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie oraz, w 
stosownych przypadkach, podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, zdrowia 
publicznego, równości płci i 
niedyskryminacji.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Wszyscy partnerzy wymienieni w lit. b) 
reprezentowani są po równo i zapewnia 
się zrównoważoną reprezentację 
partnerów wymienionych w lit. b) i c). 
Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w cały proces przygotowania i 
wdrażania planów strategicznych WPR, w 
tym przez udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 111. 

4. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji we wdrażaniu 
planów strategicznych WPR, 
z uwzględnieniem zasad proporcjonalności 
i zarządzania dzielonego.

4. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji we wdrażaniu 
planów strategicznych WPR, 
z uwzględnieniem zasad proporcjonalności 
i zarządzania dzielonego.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) streszczenie bieżących i 
docelowych wartości wskaźników 
oddziaływania;
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Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na podstawie informacji 
uzyskanych zgodnie z akapitem pierwszym 
lit. a)–e) zostaną określone obszary, w 
których brakuje informacji wyjściowych 
lub informacji na temat wskaźników 
kontekstu albo są one niewystarczające, 
by dokonać pełnego opisu sytuacji 
bieżącej odnośnie do celów szczegółowych 
określonych w art. 6, państwa 
członkowskie zajmują się tą kwestią w 
ramach swych planów strategicznych 
WPR lub za pomocą innych instrumentów 
i przedstawić zaproponowane środki w 
swoich planach strategicznych WPR.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. i), w 
ocenie uwzględnia się zgodność z 
instrumentami prawnymi, o których mowa 
w załączniku XIa.

Uzasadnienie

Art. 6 ust. 1 lit. i) określa cel związany z potrzebami społecznymi, w tym dobrostanem 
zwierząt. W załączniku XIa wymienione zostały obowiązujące przepisy prawne dotyczące 
dobrostanu zwierząt.

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane.

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane, w tym aktualne informacje na temat 
dowolnego etapu postępowania w sprawie 
naruszenia i niedawno zamknięte sprawy 
związane z planami w zakresie środowiska 
i klimatu, które skutecznie transponują 
prawodawstwo unijne. Aby przyczynić się 
do osiągnięcia celów Unii, w przypadku 
naruszenia nie uwzględnia się w analizie 
potrzeb środków zaproponowanych w 
planie, który jest przedmiotem naruszenia, 
ani nie zatwierdza się ich finansowania.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 97 Artykuł 97

Strategia interwencji Strategia interwencji

1. Dla każdego celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 
i uwzględnionego w planie strategicznym 
WPR w strategii interwencji, o której 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. b) określa się:

1. Dla każdego celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 
i uwzględnionego w planie strategicznym 
WPR w strategii interwencji, o której 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. b) określa się:

a) cele końcowe dla każdego 
z odnośnych wspólnych i, w stosownych 
przypadkach, szczegółowych wskaźników 
rezultatu planu strategicznego WPR, 
i związanych z nimi celów pośrednich. 
Wartości tych celów końcowych należy 
uzasadnić w świetle oceny potrzeb, o której 
mowa w art. 96. W odniesieniu do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) oraz f) cele końcowe należy 
zdefiniować w oparciu o wyjaśnienie 
w ust. 2 lit. a) i b) niniejszego artykułu;

a) cele końcowe dla każdego z 
odnośnych wspólnych i, w stosownych 
przypadkach, szczegółowych wskaźników 
rezultatu i oddziaływania planu 
strategicznego WPR, i związanych z nimi 
celów pośrednich. Wartości tych celów 
końcowych należy uzasadnić w świetle 
oceny potrzeb, o której mowa w art. 96. 
W odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f) 
cele końcowe należy zdefiniować 
w oparciu o wyjaśnienie w ust. 2 lit. a) i b) 
niniejszego artykułu;

b) w oparciu o rodzaje interwencji 
określone w tytule III, z wyjątkiem 

b) w oparciu o rodzaje interwencji 
określone w tytule III, z wyjątkiem 



PE630.523v04-00 144/209 AD\1181813PL.docx

PL

płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny, określonej w tym tytule rozdział 
II sekcja 3 podsekcja 2, interwencje należy 
projektować w taki sposób, aby 
odpowiadały konkretnej sytuacji na danym 
obszarze, kierując się prawidłową logiką 
interwencji, popartą oceną ex ante, o której 
mowa w art. 125, analizą SWOT, o której 
mowa w art. 103 ust. 2, i oceną potrzeb, 
o której mowa w art. 96;

płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny, określonej w tym tytule rozdział 
II sekcja 3 podsekcja 2, interwencje należy 
projektować w taki sposób, aby 
odpowiadały konkretnej sytuacji na danym 
obszarze, kierując się prawidłową logiką 
interwencji, popartą oceną ex ante, o której 
mowa w art. 125, analizą SWOT, o której 
mowa w art. 103 ust. 2, i oceną potrzeb, 
o której mowa w art. 96;

c) elementy obrazujące, w jaki sposób 
interwencje umożliwią osiągnięcie celów 
końcowych, wraz z wyjaśnieniem, na czym 
polega ich wzajemna spójność 
i kompatybilność;

c) elementy obrazujące, w jaki sposób 
interwencje umożliwią osiągnięcie celów 
końcowych, wraz z wyjaśnieniem, na czym 
polega ich wzajemna spójność 
i kompatybilność;

d) elementy wykazujące, że alokacja 
środków finansowych na interwencje 
w ramach planu strategicznego WPR jest 
uzasadniona i odpowiednia do osiągnięcia 
wyznaczonych celów końcowych, oraz 
spójna z planem finansowym, o którym 
mowa w art. 100.

d) elementy wykazujące, że alokacja 
środków finansowych na interwencje 
w ramach planu strategicznego WPR jest 
uzasadniona i odpowiednia do osiągnięcia 
wyznaczonych celów końcowych, oraz 
spójna z planem finansowym, o którym 
mowa w art. 100.

2. W strategii interwencji należy także 
przedstawić następujące elementy, 
wykazujące spójność strategii 
i komplementarność interwencji w ramach 
poszczególnych celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1:

2. W strategii interwencji należy także 
przedstawić następujące elementy, 
wykazujące spójność strategii 
i komplementarność interwencji w ramach 
poszczególnych celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1:

a) przegląd elementów 
środowiskowych i klimatycznych planu 
strategicznego WPR, w którym opisane są 
warunki początkowe i komplementarność 
między warunkowością a poszczególnymi 
interwencjami służącymi realizacji celów 
szczegółowych w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska, określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f), jak również to, w jaki 
sposób ma zostać osiągnięty cel wniesienia 
większego wkładu określony w art. 92;

a) przegląd elementów 
środowiskowych i klimatycznych planu 
strategicznego WPR, w którym opisane są 
warunki początkowe i komplementarność 
między warunkowością a poszczególnymi 
interwencjami służącymi realizacji celów 
szczegółowych w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska, określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f), jak również to, w jaki 
sposób ma zostać osiągnięty cel wniesienia 
większego wkładu określony w art. 92;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób 
elementy środowiskowe i klimatyczne 
planu strategicznego WPR mają 
przyczyniać się do już ustalonych 
długoterminowych celów krajowych 
określonych w instrumentach prawnych, 
o których mowa w załączniku XI, lub 

b) wyjaśnienie, w jaki sposób 
elementy środowiskowe i klimatyczne 
planu strategicznego WPR mają 
przyczyniać się do już ustalonych 
długoterminowych celów krajowych 
określonych w instrumentach prawnych, 
o których mowa w załączniku XI, lub 
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wynikających z nich; wynikających z nich; 

ba) ogólny opis środków mających na 
celu poprawę dobrostanu zwierząt;

c) w odniesieniu do celu 
szczegółowego „przyciąganie młodych 
rolników i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej”, określonego w art. 6 ust. 1 
lit. g), należy przedstawić przegląd 
odpowiednich interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR i warunków 
szczegółowych, takich jak określone 
w art. 22 ust. 4, art. 27, art. 69 i art. 71 
ust. 7. Przedstawiając plan finansowy 
w odniesieniu do rodzajów interwencji, 
o których mowa w art. 27 i 69, państwa 
członkowskie powinny odnieść się 
w szczególności do art. 86 ust. 5. Przegląd 
powinien też zawierać wyjaśnienie 
powiązań z instrumentami krajowymi 
z myślą o poprawieniu spójności działań 
unijnych i krajowych w tej dziedzinie;

c) w odniesieniu do celu 
szczegółowego „przyciąganie młodych 
rolników i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej”, określonego w art. 6 ust. 1 
lit. g), należy przedstawić przegląd 
odpowiednich interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR i warunków 
szczegółowych, takich jak określone 
w art. 22 ust. 4, art. 27, art. 69 i art. 71 
ust. 7. Przedstawiając plan finansowy 
w odniesieniu do rodzajów interwencji, 
o których mowa w art. 27 i 69, państwa 
członkowskie powinny odnieść się 
w szczególności do art. 86 ust. 5. Przegląd 
powinien też zawierać wyjaśnienie 
powiązań z instrumentami krajowymi 
z myślą o poprawieniu spójności działań 
unijnych i krajowych w tej dziedzinie;

d) przegląd interwencji związanych 
z sektorami, w tym wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o którym mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 3 podsekcja 1, i interwencji 
sektorowych, o których mowa w tytule III 
rozdział III, z uzasadnieniem wyboru 
odnośnych sektorów, wykazem interwencji 
w poszczególnych sektorach, opisem ich 
komplementarności oraz ewentualne 
uzupełniającymi celami szczegółowymi 
sektorowych rodzajów interwencji, 
o których mowa w tytule III rozdział III;

d) przegląd interwencji związanych 
z sektorami, w tym wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o którym mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 3 podsekcja 1, i interwencji 
sektorowych, o których mowa w tytule III 
rozdział III, z uzasadnieniem wyboru 
odnośnych sektorów, wykazem interwencji 
w poszczególnych sektorach, opisem ich 
komplementarności oraz ewentualne 
uzupełniającymi celami szczegółowymi 
sektorowych rodzajów interwencji, 
o których mowa w tytule III rozdział III;

e) wyjaśnienie, które interwencje 
przyczynią się do zapewnienia spójnego 
i zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem;

e) wyjaśnienie, które interwencje 
przyczynią się do zapewnienia spójnego 
i zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem;

ea) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny WPR zapewnia 
uwzględnienie aspektu płci i przyczynia 
się do osiągnięcia celu, jakim jest równość 
płci;

f) opis powiązań między 
interwencjami krajowymi i regionalnymi, 
w tym podział alokacji finansowych na 

f) opis powiązań między 
interwencjami krajowymi i regionalnymi, 
w tym podział alokacji finansowych na 
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poszczególne interwencje i fundusze. poszczególne interwencje i fundusze.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny WPR będzie wspierać 
rolnictwo ekologiczne i przyczyni się do 
dostosowania produkcji do rosnącego 
popytu na ekologiczne produkty rolne, jak 
określono w art. 13a.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przegląd koordynacji, 
rozgraniczenia i komplementarności 
między EFRROW i innymi funduszami 
unijnymi wykorzystywanymi na obszarach 
wiejskich.

(iii) przegląd koordynacji, 
rozgraniczenia i komplementarności 
między EFRROW, EFRG i innymi 
funduszami unijnymi wykorzystywanymi 
na obszarach wiejskich.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na dwuletnie 
cele pośrednie.

Uzasadnienie

Bardziej wskazane byłyby dwuletnie cele pośrednie, gdyż ułatwiłoby to pracę organów państw 
członkowskich. Poza tym, aby osiągnąć niektóre cele potrzeba więcej czasu, a postępy są 



AD\1181813PL.docx 147/209 PE630.523v04-00

PL

zauważalne tylko w dłuższej perspektywie czasowej.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa 
w art. 95 ust. 1 lit. g), podkreśla się 
elementy planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, i zawiera on 
w szczególności:

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa w art. 
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR mającej na celu 
sprostanie nowym wyzwaniom, takim jak 
przejście na zrównoważony rozwój; opis 
ten zawiera w szczególności:

Uzasadnienie

Modernizacja nie jest celem samym w sobie: celem nadrzędnym, jak wielokrotnie podkreślono 
w komunikacie Komisji w sprawie reformy WPR, jest zmiana paradygmatu w kierunku 
osiągania stabilności, reagowania na nowe wyzwania itd.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) spójność z osiąganiem celów 
zrównoważonego rozwoju i 
międzynarodowymi porozumieniami w 
sprawie klimatu;

Uzasadnienie

Modernizacja nie jest celem samym w sobie: celem nadrzędnym, jak wielokrotnie podkreślono 
w komunikacie Komisji w sprawie reformy WPR, jest zmiana paradygmatu w kierunku 
osiągania stabilności, reagowania na nowe wyzwania itd.
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Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. i) analiza 
SWOT odwołuje się do aktów prawnych, o 
których mowa w załączniku XIa.

Uzasadnienie

Załącznik odnosi się do bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności 
z ogólnymi zasadami prawa Unii, 
z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenie administracyjne beneficjentów 
i administracji. Ocena dotyczy 
w szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie jasnych 
i obiektywnych kryteriów, w tym na 
podstawie ich kompletności, spójności i 
zgodności z ogólnymi zasadami prawa 
Unii, z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a 
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
potencjalnego osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 i 
efektywnego wkładu w ich realizację, 
spójności i zgodności z przepisami 
określonymi w załączniku XI, wpływu na 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i zakłócenia konkurencji, a 
także obciążenie administracyjne 
beneficjentów i administracji. Ocena 
dotyczy w szczególności adekwatności 
strategii planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
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na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż sześć miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć więcej czasu na zatwierdzenie niż państwa członkowskie na 
przygotowanie planu strategicznego.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, 
o których mowa w art. 101 lit. c) 
i w załącznikach I–IV do planu 
strategicznego WPR, o których mowa 
w art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

skreśla się

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się do 
Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim przypadku 

skreśla się
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zainteresowane państwo członkowskie 
określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie 
z art. 107.

Uzasadnienie

Zatwierdzanie niedokończonych planów prowadzi do zmniejszenia ambicji. Nie jest to zgodne 
z zasadami należytego zarządzania finansami, zwłaszcza w modelu realizacji „opartym na 
wynikach“.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja przekazuje oceny planów 
strategicznych WPR opatrzone własnymi 
komentarzami, Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Nie później niż sześć miesięcy po 
zatwierdzeniu wszystkich planów 
strategicznych WPR Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie porównujące różne plany 
strategiczne państw członkowskich, w tym 
wybór interwencji i kwot środków 
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finansowych, sporządzone w celu 
osiągnięcia celów Unii.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) udostępnianie wszystkich 
informacji na temat opracowania, zmian i 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR, 
a także wszystkich informacji 
przekazanych komitetowi 
monitorującemu, łącznie z 
przeprowadzonymi konsultacjami i ich 
wynikami, zainteresowanym organizacjom 
reprezentującym interesy gospodarcze i 
społeczne oraz zainteresowanym 
organizacjom pozarządowym.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje z należytym uwzględnieniem 
zapobiegania konfliktom interesów 
państwo członkowskie, które zapewnia 
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3, istotnych dla 
wdrożenia wszystkich celów zgodnie z art. 
6 ust. 1.

Uzasadnienie

Odpowiednie właściwe organy i zainteresowane strony ze wszystkich obszarów objętych 
celami szczegółowymi WPR określonymi w art. 6 ust. 1, w tym w zakresie zdrowia, powinny 
być skutecznie zaangażowane na różnych etapach przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny planów strategicznych WPR. Zapewnienie korzystania z dowodów 
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dobrej jakości i zapobieganie konfliktom interesów jest nieodłączną częścią zapewnienia 
skutecznej polityki.

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kwestie dotyczące jakości i ilości 
dostępnych danych i wskaźników w celu 
monitorowania wyników i realizacji 
celów;

Uzasadnienie

Komitet monitorujący powinien rozważyć, czy istnieją obszary, w których brakuje danych 
bazowych lub są one niewystarczające do monitorowania wyników i realizacji celów, oraz 
obszary, w których wskaźniki wymagają poprawy.

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem EPI jest stymulowanie 
innowacji oraz poprawa wymiany wiedzy.

2. Celem EPI jest stymulowanie 
innowacji oraz poprawa wymiany wiedzy. 
Innowacje w tym zakresie przyczyniają się 
do poprawy konkurencyjności, 
efektywności środowiskowej i 
zrównoważenia środowiskowego, w 
szczególności do rozwoju 
zrównoważonych praktyk rolniczych w 
obszarze klimatu, wody, gleby, 
różnorodności biologicznej i odpadów.

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promuje szybsze i szersze 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; oraz

c) promuje szybsze i szersze 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w 
tym rozwiązań agroekologicznych; oraz

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spójność środków określonych w 
planie z celami unijnej polityki 
rozwojowej.

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju jest wymagana na mocy art. 208 TFUE.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspierania wspólnego procesu 
uczenia się w odniesieniu do 
monitorowania i ewaluacji.

e) wspieranie wspólnego procesu 
uczenia się w odniesieniu do 
monitorowania i ewaluacji, 
identyfikowanie obszarów, w których 
brakuje danych bazowych lub są one 
niewystarczające i dla których można 
opracować bardziej odpowiednie i 
dokładne wskaźniki.

Uzasadnienie

Ważne jest zidentyfikowanie obszarów, w których brakuje danych bazowych lub są one 
niewystarczające do monitorowania i w których wskaźniki wymagają poprawy.
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Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030 
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji co dwa lata 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w ciągu dwóch 
poprzednich lat budżetowych. 
Sprawozdanie przedstawione w roku 2023 
obejmuje lata budżetowe 2021 i 2022. 
W odniesieniu do płatności bezpośrednich, 
o których mowa w tytule III rozdział II, 
sprawozdanie obejmuje wyłącznie rok 
budżetowy 2022.

Uzasadnienie

Sprawozdawczość dwuletnia jest preferowana przez administracje państw członkowskich i 
łatwiejsza.

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne 
z art. 118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
wytworzonych produktów, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 
w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu, rezultatu i oddziaływania oraz są 
zgodne z art. 118 akapit drugi. 
Sprawozdania te zawierają również 
informacje na temat wytworzonych 
produktów i oddziaływań, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 
w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.
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Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdego roku państwa 
członkowskie organizują coroczne 
spotkanie z Komisją w sprawie przeglądu, 
któremu to spotkaniu przewodniczą 
wspólnie lub któremu przewodniczy 
Komisja, i które odbywa się nie wcześniej 
niż dwa miesiące od przedłożenia rocznego 
sprawozdania z realizacji celów.

1. Każdego roku Komisja organizuje 
coroczne spotkanie z państwami 
członkowskimi w sprawie przeglądu, 
któremu to spotkaniu przewodniczy 
Komisja, i które odbywa się nie wcześniej 
niż dwa miesiące od przedłożenia rocznego 
sprawozdania z realizacji celów.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Coroczne spotkanie w sprawie 
przeglądu służy zbadaniu wyników 
każdego planu, w tym postępu w realizacji 
wyznaczonych celów końcowych, 
rozpatrzeniu wszelkich problemów 
wpływających na realizację celów oraz 
przeszłych lub przyszłych działań 
podejmowanych w celu ich rozwiązania.

2. Coroczne spotkanie w sprawie 
przeglądu służy zbadaniu wyników 
każdego planu, w tym postępu w realizacji 
wyznaczonych celów końcowych i 
nadrzędnych celów Unii związanych ze 
środowiskiem i klimatem, rozpatrzeniu 
wszelkich problemów wpływających na 
realizację celów oraz przeszłych lub 
przyszłych działań podejmowanych w celu 
ich rozwiązania.

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przekazuje 
podsumowania corocznych spotkań w 
sprawie przeglądu, wraz z własnymi 
komentarzami, Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
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Komitetowi Regionów.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 123 Artykuł 123

Premia za realizację celów Premia za realizację celów

1. Premia za realizację celów może 
zostać przyznana państwom członkowskim 
w 2026 r. za zadowalającą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych, pod 
warunkiem że odnośne państwa 
członkowskie spełnią warunek określony 
w art. 124 ust. 1.

1. Premia za realizację celów może 
zostać przyznana państwom członkowskim 
w 2026 r. za zadowalającą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych, pod 
warunkiem że odnośne państwa 
członkowskie spełnią warunek określony 
w art. 124 ust. 1.

2. Premia za realizację celów 
odpowiada 5 % kwoty dla poszczególnych 
państw członkowskich w odniesieniu do 
roku budżetowego 2027, jak określono 
w załączniku IX.

2. Premia za realizację celów 
odpowiada 5 % kwoty dla poszczególnych 
państw członkowskich w odniesieniu do 
roku budżetowego 2027, jak określono 
w załączniku IX.

Środki przesunięte między EFRG a 
EFRROW zgodnie z art. 15 i 90 wyłącza 
się z obliczania premii za realizację celów.

Środki przesunięte między EFRG a 
EFRROW zgodnie z art. 15 i 90 wyłącza 
się z obliczania premii za realizację celów.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 124 Artykuł 124

Przyznawanie premii za realizację celów Przyznawanie premii za realizację celów

1. W oparciu o ocenę wyników 
przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane 
środki z przeznaczeniem na premię 
w ramach alokacji państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 123 akapit 
drugi przyznaje się temu państwu 
członkowskiemu, jeśli wskaźniki rezultatu 
zastosowane do celów szczegółowych 

1. W oparciu o ocenę wyników 
przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane 
środki z przeznaczeniem na premię 
w ramach alokacji państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 123 akapit 
drugi przyznaje się temu państwu 
członkowskiemu, jeśli wskaźniki rezultatu 
zastosowane do celów szczegółowych 
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dotyczących środowiska i klimatu, 
określone w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
i zawarte w jego planie strategicznym 
WPR, odpowiadają co najmniej 90 % 
wartości docelowej na 2025 r.

dotyczących środowiska i klimatu, 
określone w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
i zawarte w jego planie strategicznym 
WPR, odpowiadają co najmniej 90 % 
wartości docelowej na 2025 r.

2. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania rocznego sprawozdania 
z realizacji celów w 2026 r., bez 
stosowania procedury komitetowej, 
o której mowa w art. 139, Komisja 
przyjmuje akt wykonawczy, decydując 
w odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego, czy udało mu się 
osiągnąć wartości docelowe 
odpowiedniego planu strategicznego WPR, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

2. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania rocznego sprawozdania 
z realizacji celów w 2026 r., bez 
stosowania procedury komitetowej, 
o której mowa w art. 139, Komisja 
przyjmuje akt wykonawczy, decydując 
w odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego, czy udało mu się 
osiągnąć wartości docelowe 
odpowiedniego planu strategicznego WPR, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

3. W przypadku gdy osiągnięto 
wartości docelowe, o których mowa 
w ust. 1, Komisja przyznaje odpowiednim 
państwom członkowskim kwoty 
odpowiadające premii za realizację celów 
i uznaje je za ostatecznie przyznane na rok 
budżetowy 2027, na podstawie decyzji, 
o której mowa w ust. 2.

3. W przypadku gdy osiągnięto 
wartości docelowe, o których mowa 
w ust. 1, Komisja przyznaje odpowiednim 
państwom członkowskim kwoty 
odpowiadające premii za realizację celów 
i uznaje je za ostatecznie przyznane na rok 
budżetowy 2027, na podstawie decyzji, 
o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy nie osiągnięto 
wartości docelowych, o których mowa 
w ust. 1, Komisja nie przyznaje środków 
na zobowiązania przeznaczonych na rok 
budżetowy 2027 w związku z kwotą premii 
za realizację celów dla danego państwa 
członkowskiego.

4. W przypadku gdy nie osiągnięto 
wartości docelowych, o których mowa 
w ust. 1, Komisja nie przyznaje środków 
na zobowiązania przeznaczonych na rok 
budżetowy 2027 w związku z kwotą premii 
za realizację celów dla danego państwa 
członkowskiego.

5. Przy przyznawaniu premii za 
realizację celów Komisja może uwzględnić 
przypadki siły wyższej i poważnych 
kryzysów gospodarczo-społecznych 
utrudniających realizację odpowiednich 
celów pośrednich.

5. Przy przyznawaniu premii za 
realizację celów Komisja może uwzględnić 
przypadki siły wyższej i poważnych 
kryzysów gospodarczo-społecznych 
utrudniających realizację odpowiednich 
celów pośrednich.

6. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
rozwiązania, by zapewnić spójne podejście 
do podejmowania decyzji o przyznawaniu 
państwom członkowskim premii za 
realizację celów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 

6. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
rozwiązania, by zapewnić spójne podejście 
do podejmowania decyzji o przyznawaniu 
państwom członkowskim premii za 
realizację celów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 
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ust. 2. ust. 2.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, 
z uwzględnieniem wskaźników 
określonych w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego].

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza i upublicznia ocenę 
śródokresową, by ocenić skuteczność, 
wydajność, przydatność, spójność i unijną 
wartość dodaną EFRG i EFRROW, 
z uwzględnieniem wskaźników 
określonych w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego]. 
Jest ona uzupełniona zewnętrznym i 
niezależnym sprawozdaniem z oceny które 
obejmuje skuteczność, wydajność, 
realizację, komplementarność, rezultaty i 
oddziaływanie EFRG i EFRROW.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przeprowadza ocenę ex 
post skuteczności, wydajności, 
przydatności, spójności i unijnej wartości 
dodanej EFRG i EFRROW.

3. Do końca okresu objętego 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
przeprowadza i podaje do publicznej 
wiadomości ocenę ex post skuteczności, 
wydajności, przydatności, spójności i 
unijnej wartości dodanej EFRG i 
EFRROW. Jest ona uzupełniona 
zewnętrznym i niezależnym 
sprawozdaniem z oceny ex post które 
obejmuje skuteczność, wydajność, 
realizację, komplementarność, rezultaty i 
oddziaływanie EFRG i EFRROW.
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Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji wszelkich informacji koniecznych 
do umożliwienia monitorowania 
i ewaluacji WPR.

1. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji wszelkich informacji lub danych 
koniecznych do umożliwienia 
monitorowania i ewaluacji WPR. 
Przyznanie środków w ramach WPR jest 
uwarunkowane dostarczeniem przez 
państwa członkowskie tych informacji i 
danych.

Uzasadnienie

Aby przeprowadzić audyt przewidziany w WPR państwa członkowskie muszą gromadzić dane 
na poziomie indywidualnego beneficjenta. Przekazanie tych danych Komisji Europejskiej jest 
najłatwiejszym i najbardziej opłacalnym sposobem zbierania informacji do celów 
monitorowania i oceny, umożliwiając UE wykazanie skuteczności własnej polityki.

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Istniejące rejestry administracyjne, 
takie jak ZSZiK, system identyfikacji 
działek rolnych (LPIS), rejestr zwierząt 
i rejestr winnic, zostają utrzymane. ZSZiK 
i LPIS powinny być dalej rozwijane, by 
lepiej odpowiadać potrzebom WPR 
w zakresie statystyki. Do celów 
statystycznych należy w jak największym 
stopniu wykorzystywać dane z rejestrów 
administracyjnych we współpracy 
z urzędami statystycznymi państw 
członkowskich oraz z Eurostatem.

3. Istniejące rejestry administracyjne, 
takie jak ZSZiK, system identyfikacji 
działek rolnych (LPIS), rejestr zwierząt 
i rejestr winnic, zostają utrzymane. ZSZiK 
i LPIS powinny być dalej rozwijane, by 
lepiej odpowiadać potrzebom WPR 
w zakresie statystyki. Do celów 
statystycznych i do monitorowania 
zgodności należy w jak największym 
stopniu wykorzystywać dane z rejestrów 
administracyjnych we współpracy z 
urzędami statystycznymi państw 
członkowskich oraz z Eurostatem.
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Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Sprzyjanie rozwojowi 
wiedzy, innowacji 
i cyfryzacji w rolnictwie i 
na obszarach wiejskich 
oraz zachęcanie do ich 
wykorzystywania

I.1 Dzielenie się wiedzą 
i innowacje: Część budżetu 
WPR przeznaczona na 
dzielenie się wiedzą 
i innowacje

R.1 Zwiększenie 
efektywności dzięki 
wiedzy i innowacjom: 
odsetek rolników 
otrzymujących wsparcie 
w zakresie doradztwa, 
szkoleń, wymiany 
wiedzy lub uczestnictwa 
w grupach operacyjnych 
w celu zwiększenia 
efektywności 
gospodarczej, 
środowiskowej, 
klimatycznej i w zakresie 
gospodarowania 
zasobami.

R.2 Łączenie systemów 
doradztwa i wiedzy: 
liczba doradców 
włączonych do AKIS (w 
porównaniu z całkowitą 
liczbą rolników)

R.3 Cyfryzacja rolnictwa: 
odsetek rolników 
korzystających w ramach 
WPR ze wsparcia na 
technologie rolnictwa 
precyzyjnego

Poprawka

Sprzyjanie rozwojowi 
wiedzy, innowacji 
i cyfryzacji w rolnictwie i 
na obszarach wiejskich 
oraz zachęcanie do ich 
wykorzystywania

I.1 Dzielenie się wiedzą 
i innowacje: Część budżetu 
WPR przeznaczona na 
dzielenie się wiedzą 
i innowacje

R.1 Zwiększenie 
efektywności dzięki 
wiedzy i innowacjom: 
odsetek rolników 
otrzymujących wsparcie 
w zakresie doradztwa, 
szkoleń, wymiany 
wiedzy lub uczestnictwa 
w grupach operacyjnych 
w celu zwiększenia 
zrównoważonej 
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efektywności 
gospodarczej, 
środowiskowej, 
klimatycznej i w zakresie 
gospodarowania 
zasobami.

R.2 Łączenie systemów 
doradztwa i wiedzy: 
liczba doradców 
włączonych do AKIS (w 
porównaniu z całkowitą 
liczbą rolników)

R.2 Wiedza i doradztwo 
w zakresie naturalnych 
metod kontroli 
szkodników bez 
stosowania pestycydów: 
liczba niezależnych 
doradców udzielających 
porad w zakresie 
integrowanej ochrony 
roślin, systemów 
niskonakładowych i 
technik alternatywnych 
w stosunku do nakładów 
chemicznych oraz 
poziom wykorzystania 
tego poradnictwa.
R.3 Cyfryzacja rolnictwa: 
odsetek rolników 
korzystających w ramach 
WPR ze wsparcia na 
technologie rolnictwa 
precyzyjnego, które może 
zmniejszyć 
wykorzystanie zasobów, 
zwiększyć zrównoważony 
charakter upraw i 
efektywność 
środowiskową

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – tabela 1 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu 
zwiększenia 
bezpieczeństwa 
żywnościowego

I.2 Zmniejszanie różnic 
w dochodach: Zmiany 
w dochodach z działalności 
rolniczej w porównaniu 
z gospodarką ogółem 

R.4 Uzależnienie 
wsparcia dochodu od 
stosowania norm 
i dobrych praktyk: 
odsetek wykorzystywanej 
powierzchni użytków 
rolnych objętej 
wsparciem dochodów 
i podlegającej 
warunkowości

I.3 Zmniejszenie wahań 
dochodów gospodarstw: 
zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej 

R.5 Zarządzanie 
ryzykiem: odsetek 
gospodarstw rolnych 
stosujących narzędzia 
zarządzania ryzykiem 
WPR

I.4 Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych: Zmiany poziomu 
dochodów z działalności 
rolniczej w poszczególnych 
sektorach (w porównaniu 
do średniej w rolnictwie)

R.6 Redystrybucja na 
rzecz mniejszych 
gospodarstw: procent 
dodatkowego wsparcia na 
hektar dla 
kwalifikujących się 
gospodarstw mniejszych 
od gospodarstw średniej 
wielkości (w porównaniu 
do średniej)

I.5 Przyczynianie się do 
równowagi terytorialnej: 
zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej na 
obszarach z ograniczeniami 
naturalnymi (w porównaniu 
do średniej)

R.7 Zwiększenie 
wsparcia dla gospodarstw 
na obszarach 
o szczególnych 
potrzebach: odsetek 
dodatkowego wsparcia na 
hektar na obszarach 
o większych potrzebach 
(w porównaniu do 
średniej)

Poprawka

Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu 
zwiększenia 

I.2 Zmniejszanie różnic 
w dochodach: Zmiany 
w dochodach 
z działalności rolniczej 
w porównaniu 

R.4 Uzależnienie wsparcia 
dochodu od stosowania 
norm i dobrych praktyk: 
odsetek wykorzystywanej 
powierzchni użytków 
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bezpieczeństwa 
żywnościowego

z gospodarką ogółem rolnych objętej wsparciem 
dochodów i podlegającej 
warunkowości

I.3 Zmniejszenie wahań 
dochodów gospodarstw: 
zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej 

R.5 Zarządzanie 
ryzykiem: odsetek 
gospodarstw rolnych 
stosujących narzędzia 
zarządzania ryzykiem 
WPR

I.4 Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych: Zmiany poziomu 
dochodów z działalności 
rolniczej 
w poszczególnych 
sektorach (w porównaniu 
do średniej w rolnictwie)

R.6 Redystrybucja na 
rzecz mniejszych 
gospodarstw: procent 
dodatkowego wsparcia na 
hektar dla kwalifikujących 
się gospodarstw 
mniejszych od 
gospodarstw średniej 
wielkości (w porównaniu 
do średniej)

I.5 Przyczynianie się do 
równowagi terytorialnej: 
zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej na 
obszarach 
z ograniczeniami 
naturalnymi (w 
porównaniu do średniej)

R.7 Zwiększenie wsparcia 
dla gospodarstw na 
obszarach o szczególnych 
potrzebach: odsetek 
dodatkowego wsparcia na 
hektar na obszarach 
o większych potrzebach 
(w porównaniu do 
średniej)

Poprawka 181

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

zwiększenie 
zorientowania na rynek 
i konkurencyjności, 
w tym większe 
ukierunkowanie na 
badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

I.6 Zwiększenie wydajności 
gospodarstw: łączna 
wydajność czynników 
produkcji

R.8 Ukierunkowanie na 
gospodarstwa rolne 
w sektorach 
doświadczających 
trudności: odsetek 
rolników korzystających 
ze wsparcia związanego 
z produkcją na poprawę 
konkurencyjności, 
zrównoważonego 
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charakteru lub jakości

I.7 Wykorzystanie 
możliwości płynących 
z handlu produktami rolno-
spożywczymi: handel 
produktami rolno-
spożywczymi – przywóz 
i wywóz

R.9 Modernizacja 
gospodarstw rolnych: 
odsetek rolników 
korzystających ze 
wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację 
i modernizację, w tym na 
bardziej efektywne 
gospodarowanie 
zasobami

Poprawka

zwiększenie 
zorientowania na rynek 
i konkurencyjności, 
w tym większe 
ukierunkowanie na 
badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

I.6 Zwiększenie wydajności 
gospodarstw: łączna 
wydajność czynników 
produkcji

R.8 Ukierunkowanie na 
gospodarstwa rolne 
w sektorach 
doświadczających 
trudności: odsetek 
rolników korzystających 
ze wsparcia związanego 
z produkcją na poprawę 
konkurencyjności, 
zrównoważonego 
charakteru lub jakości

I.6a Dywersyfikacja i 
zrównoważenie sektorów 
produkcyjnych, jeżeli to 
wykonalne: odsetek 
regionalnych użytków 
rolnych wykorzystywany 
przez każdy sektor 
produkcyjny.
I.7 Wykorzystanie 
możliwości płynących 
z handlu produktami rolno-
spożywczymi: handel 
produktami rolno-
spożywczymi – przywóz 
i wywóz

R.9 Modernizacja 
gospodarstw rolnych: 
odsetek rolników 
korzystających ze 
wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację 
i modernizację, w tym na 
bardziej efektywne 
gospodarowanie 
zasobami

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – tabela 1 – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawa pozycji 
rolników w łańcuchu 
wartości

I.8 Poprawa pozycji 
rolników w łańcuchu 
dostaw żywności: wartość 
dodana w odniesieniu do 
producentów surowców 
w łańcuchu dostaw 
żywności

R.10 Lepsza organizacja 
łańcucha dostaw: odsetek 
rolników uczestniczących 
we wspieranych grupach 
producentów, 
organizacjach 
producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich 
łańcuchach dostaw 
i systemach jakości

R.11 Koncentracja 
dostaw: odsetek wartości 
produkcji sprzedanej 
przez organizacje 
producentów posiadające 
programy operacyjne

Poprawka

Poprawa pozycji 
rolników w łańcuchu 
wartości

I.8 Poprawa pozycji 
rolników w łańcuchu 
dostaw żywności: wartość 
dodana w odniesieniu do 
producentów surowców 
w łańcuchu dostaw 
żywności

R.10 Lepsza organizacja 
łańcucha dostaw: odsetek 
rolników i MŚP 
uczestniczących we 
wspieranych grupach 
producentów, 
organizacjach 
producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich 
łańcuchach dostaw i 
systemach jakości

R.11 Koncentracja 
dostaw: odsetek wartości 
produkcji sprzedanej 
przez organizacje 
producentów posiadające 
programy operacyjne

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję
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Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany 
klimatu 
i przystosowywania się 
do niej, a także do 
zrównoważonej energii

I.9 Poprawa odporności 
gospodarstw rolnych: 
wskaźnik

R.12 Przystosowanie się 
do zmiany klimatu: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
do lepszego 
przystosowania się do 
zmiany klimatu

I.10 Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany klimatu: 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa

R.13 Ograniczenie emisji 
w sektorze zwierząt 
gospodarskich: odsetek 
dużych jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wsparciem na 
ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych lub 
amoniaku, w tym na 
gospodarowanie 
obornikiem

I.11 Zwiększenie 
pochłaniania dwutlenku 
węgla: zwiększenie 
zawartości węgla 
organicznego w glebie

R.14 Składowanie 
dwutlenku węgla 
w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
do redukcji emisji, 
utrzymania lub 
zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe 
użytki zielone, grunty 
rolne na torfowiskach, 
lasy itp.)

I.12 Zwiększenie 
wykorzystania 
zrównoważonej energii 
w rolnictwie: wytwarzanie 
energii odnawialnej 
w rolnictwie i leśnictwie

R.15 zielona energia 
pochodząca z rolnictwa 
i leśnictwa: Inwestycje 
w zdolności produkcyjne 
energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym 
z biomasy (MW)

R.16 Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej: 
oszczędność energii 
w rolnictwie

R.17 Grunty zalesione: 
obszar objęty wsparciem 
na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych, 
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w tym systemy rolno-
leśne 

Poprawka

Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany 
klimatu 
i przystosowywania się 
do niej, a także do 
zrównoważonej energii

I.9 Poprawa odporności 
gospodarstw rolnych: 
wskaźnik

R.12 Przystosowanie się 
do zmiany klimatu: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
do lepszego 
przystosowania się do 
zmiany klimatu

I.9a Poprawa odporności 
dzięki większej 
różnorodności genetycznej: 
Wskaźnik różnorodności 
biologicznej w rolnictwie, 
który jest wykorzystywany 
do pomiaru różnorodności 
odmianowej w obrębie 
poszczególnych gatunków 
roślin i pomiędzy nimi

R.12a Poprawa 
odporności dzięki 
większej różnorodności 
genetycznej: udział 
gruntów rolnych, na 
których stosowane są 
praktyki i wybory 
sprzyjające  
różnorodności 
genetycznej

I.10 Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany klimatu: 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa

R.13 Ograniczenie emisji 
w sektorze zwierząt 
gospodarskich: odsetek 
dużych jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wsparciem na 
ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych lub 
amoniaku, w tym na 
gospodarowanie 
obornikiem

I.11 Zwiększenie 
pochłaniania dwutlenku 
węgla: zwiększenie 
zawartości węgla 
organicznego w glebie

R.14 Składowanie 
dwutlenku węgla 
w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
do redukcji emisji, 
utrzymania lub 
zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe 
użytki zielone, uprawy 
trwałe z trwałą okrywą 
zieloną , grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.)
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I.12 Zapewnienie produkcji 
i wykorzystania 
zrównoważonej energii w 
rolnictwie: wytwarzanie i 
wykorzystywanie energii 
odnawialnej w rolnictwie i 
leśnictwie cechujące się 
magazynowaniem 
dwutlenku węgla w glebie 
netto i oszczędnościami 
emisji gazów 
cieplarnianych netto bez 
bezpośredniej ani 
pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów

R.15 zielona energia 
pochodząca z rolnictwa 
i leśnictwa: Inwestycje 
w zdolności produkcyjne 
energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym 
z biomasy (MW)

R.15a Zagwarantowanie, 
że biopaliwa z rolnictwa i 
leśnictwa są wydajne i 
zrównoważone: 
inwestycje bez 
bezpośredniego lub 
pośredniego powiązania 
z użytkowaniem gruntów
R.15b Ograniczanie 
emisji ze stosowania 
nawozów: odsetek 
gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
dotyczącymi 
ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych 
związanych ze 
stosowaniem nawozów
R.16 Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej: 
oszczędność energii 
w rolnictwie

R.17 Grunty zalesione: 
obszar objęty wsparciem 
na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych, 
w tym systemy rolno-
leśne
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Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 8

Tekst proponowany przez Komisję

Wspieranie 
zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego 
gospodarowania 
zasobami naturalnymi, 
takimi jak woda, gleba 
i powietrze

I.13 Ograniczenie erozji 
gleby: odsetek gruntów 
rolnych o umiarkowanym 
i poważnym stopniu erozji 
gleby

R.18 Poprawa stanu 
gleby: odsetek gruntów 
rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla 
gospodarowania glebami

I.14 Poprawa jakości 
powietrza: ograniczenie 
emisji amoniaku 
z rolnictwa 

R.19 Poprawa jakości 
powietrza:  odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
ograniczenia emisji 
amoniaku

I.15 Poprawa jakości wody: 
bilans składników 
pokarmowych brutto na 
gruntach rolnych

R.20 Ochrona jakości 
wody: odsetek gruntów 
rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla jakości 
wody

1.16 Zmniejszenie 
wypłukiwania składników 
pokarmowych: azot 
w wodach gruntowych – 
odsetek punktów pomiaru 
wód gruntowych 
wykazujących zgodnie 
z dyrektywą azotanową 
stężenie azotu powyżej 
50 mg/l

R.21 Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
odżywczymi: odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
poprawy gospodarki 
składnikami odżywczymi

I.17 Zmniejszanie presji na 
zasoby wodne: wskaźnik 
zużycia wody plus (WEI+)

R.22 Zrównoważone 
użytkowanie wody: 
odsetek gruntów 
nawadnianych objętych 
zobowiązaniami do 
poprawy bilansu 
wodnego

R.23 Efektywność 
środowiskowa 
i klimatyczna w oparciu 
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o inwestycje: odsetek 
rolników otrzymujących 
wsparcie na inwestycje 
związane z dbaniem 
o środowisko lub klimat

R.24 efektywność 
środowiskowa 
i klimatyczna w oparciu 
o wiedzę: odsetek 
rolników otrzymujących 
wsparcie na usługi 
doradztwa lub szkolenia 
związane 
z efektywnością 
środowiskową 
i klimatyczną

Poprawka

Wspieranie 
zrównoważonego rozwoju 
i wydajnego 
gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak 
woda, gleba i powietrze

I.13 Poprawa stanu gleby i 
zwiększenie jej 
odporności na 
ekstremalne warunki 
pogodowe: odsetek 
gruntów rolnych 
o umiarkowanym 
i poważnym stopniu erozji 
gleby

R.18 Poprawa stanu gleby 
i zwiększanie jej 
odporności na 
ekstremalne warunki 
pogodowe: odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla 
gospodarowania glebami

I.13a Budowa warstw 
uprawnych gleby oraz 
zwiększanie jej zdolności 
do retencji wody i 
substancji odżywczych: 
odsetek humusu w 
warstwach uprawnych 
gleby 

R.18a  Rozwój rolnictwa 
ekologicznego: odsetek 
gruntów rolnych 
otrzymujących wsparcie 
w celu przejścia na 
uprawę ekologiczną lub 
jej utrzymania 

R.18b: Zdrowie gleby: 
obfitość i różnorodność 
fauny i flory w glebie

I.14 Poprawa jakości 
powietrza: ograniczenie 
emisji amoniaku 
z rolnictwa 

R.19 Poprawa jakości 
powietrza:  odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
ograniczenia emisji 
amoniaku zapisanymi 
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między innymi w 
krajowych programach 
ograniczania 
zanieczyszczenia 
powietrza zgodnych z 
dyrektywą (UE) 
2016\228.

I.15 Poprawa jakości 
wody: bilans składników 
pokarmowych brutto na 
gruntach rolnych

R.20 Ochrona jakości 
wody: odsetek gruntów 
rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla jakości 
wody

1.16 Zmniejszenie 
wypłukiwania składników 
pokarmowych: azot 
w wodach gruntowych – 
odsetek punktów pomiaru 
wód gruntowych 
wykazujących zgodnie 
z dyrektywą azotanową 
stężenie azotu powyżej 
50 mg/l

R.21 Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
odżywczymi: odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
poprawy gospodarki 
składnikami odżywczymi

I.17 Zmniejszanie presji 
na zasoby wodne: 
wskaźnik zużycia wody 
plus (WEI+)

R.22 Zrównoważone 
użytkowanie wody: 
odsetek gruntów 
nawadnianych objętych 
zobowiązaniami do 
poprawy bilansu 
wodnego, w tym środki 
ograniczania erozji gleby, 
pomiaru wody i 
zwiększania zdolności 
gleby do retencji wody, 
zgodnie z programami 
środków zawartymi w 
planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu

I.17a Ograniczanie 
przenikania pestycydów 
do wód gruntowych i 
powierzchniowych: 
odsetek wód gruntowych 
o złym stanie (na 
podstawie norm jakości 
dla poszczególnych 

R 22a: Zmniejszenie 
wpływu hodowli zwierząt 
gospodarskich na 
środowisko: gęstość 
obsady w danym 
dorzeczu, regionie i na 
poziomie państwa 
członkowskiego
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pestycydów i pestycydów 
łącznie określonych w 
dyrektywie 2006/118/WE 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1a) 
oraz odsetek wód 
powierzchniowych, w 
których doszło do 
przekroczenia norm 
jakości środowiska 
określonych w dyrektywie 
2008/105/WE 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1b 
lub przez państwa 
członkowskie dotyczących 
odpowiednio pestycydów 
stosowanych w 
rolnictwie, które są 
substancjami 
priorytetowymi, lub 
zanieczyszczeń 
specyficznych dla 
dorzeczy.

R.23 Efektywność 
środowiskowa 
i klimatyczna w oparciu 
o inwestycje: odsetek 
rolników otrzymujących 
wsparcie na inwestycje 
związane z dbaniem 
o środowisko lub klimat

R.24 efektywność 
środowiskowa 
i klimatyczna w oparciu 
o wiedzę: odsetek 
rolników otrzymujących 
wsparcie na usługi 
doradztwa lub szkolenia 
związane z efektywnością 
środowiskową 
i klimatyczną

R.24a Ograniczanie 
przenikania pestycydów: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi 
działaniami, które 
prowadzą do 
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ograniczania przenikania 
pestycydów do wód 
gruntowych lub 
powierzchniowych
R.24b Ochrona gleby 
przez stosowanie 
płodozmianu: odsetek 
gruntów ornych, na 
których stosowany jest 
płodozmian, z 
uwzględnieniem roślin 
strączkowych

___________________
1a Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w 
sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu 
(Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).
1bDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84). 

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 9

Tekst proponowany przez Komisję

Przyczynianie się do 
ochrony różnorodności 
biologicznej, 
wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz 
ochrona siedlisk 
i krajobrazu

I.18 Zwiększenie 
populacji ptaków 
krajobrazu rolniczego: 
wskaźnik liczebności 
ptaków krajobrazu 
rolniczego

R.25 Wspieranie 
zrównoważonej 
gospodarki leśnej: odsetek 
gruntów leśnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie wspierania 
ochrony lasów 
i gospodarki leśnej

I.19 Poprawa ochrony 
różnorodności 
biologicznej: udział 
procentowy związanych 
z rolnictwem gatunków 
i siedlisk będących 
przedmiotem 
zainteresowania 
Wspólnoty, wykazujących 

R.26 Ochrona 
ekosystemów leśnych: 
odsetek gruntów leśnych 
objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności 
biologicznej i usług 
ekosystemowych 
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tendencje stabilne lub 
wzrostowe

I.20 wspieranie 
świadczenia usług 
ekosystemowych: udział 
elementów krajobrazu 
w wykorzystywanej 
powierzchni użytków 
rolnych

R.27 Ochrona siedlisk 
i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
służącymi ochronie 
i przywracaniu 
różnorodności 
biologicznej 

R.28 Wspieranie sieci 
Natura 2000: 
powierzchnia obszarów 
Natura 2000 objęta 
zobowiązaniami z zakresu 
ochrony, zachowania 
i odbudowy

R.29 Zachowanie 
elementów krajobrazu: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, 
w tym żywopłotami

Poprawka

Zatrzymanie i odwrócenie 
procesu utraty 
różnorodności 
biologicznej, 
wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz 
ochrona siedlisk i 
krajobrazu, a także 
wspieranie systemów 
rolniczych o wysokiej 
wartości przyrodniczej

I.18 Zwiększenie 
populacji ptaków 
krajobrazu rolniczego: 
wskaźnik liczebności 
ptaków krajobrazu 
rolniczego

R.25 Wspieranie 
zrównoważonej 
gospodarki leśnej: odsetek 
gruntów leśnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie wspierania 
ochrony lasów 
i gospodarki leśnej

I.19 Poprawa ochrony 
różnorodności 
biologicznej: udział 
procentowy związanych 
z rolnictwem gatunków 
i siedlisk będących 
przedmiotem 
zainteresowania 
Wspólnoty, wykazujących 

R.26 Ochrona 
ekosystemów leśnych: 
odsetek gruntów leśnych 
objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności 
biologicznej i usług 
ekosystemowych 
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tendencje stabilne lub 
wzrostowe

I.20 wspieranie 
świadczenia usług 
ekosystemowych: udział 
elementów krajobrazu 
w wykorzystywanej 
powierzchni użytków 
rolnych

R.27 Ochrona siedlisk 
i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
służącymi ochronie 
i przywracaniu 
różnorodności 
biologicznej 

I.20a Odwracanie 
tendencji spadku 
liczebności owadów 
zapylających: wskaźnik 
owadów zapylających, w 
tym pszczół i motyli

R.27a Wspieranie 
różnorodności 
genetycznej: wskaźnik 
różnorodności 
biologicznej w rolnictwie, 
który jest wykorzystywany 
do pomiaru 
różnorodności 
odmianowej w obrębie 
poszczególnych gatunków 
roślin i pomiędzy nimi
R.28 Wspieranie sieci 
Natura 2000: 
powierzchnia obszarów 
Natura 2000 objęta 
zobowiązaniami z zakresu 
ochrony, zachowania 
i odbudowy

R.29 Zachowanie 
elementów krajobrazu: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami 
w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, 
w tym żywopłotami

R.29a Wspieranie 
rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej: 
udział gruntów rolnych 
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objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania 
dotyczącymi dostarczania 
wysokiej wartości 
przyrodniczej

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 10

Tekst proponowany przez Komisję

Przyciąganie młodych 
rolników i ułatwianie 
rozwoju działalności 
gospodarczej na 
obszarach wiejskich

1.21 Przyciąganie młodych 
rolników: Zmiana liczby 
nowych rolników 

R.30 Wymiana 
pokoleniowa: liczba 
młodych rolników 
rozpoczynających 
działalność rolną przy 
wsparciu z WPR  

Poprawka

Przyciąganie młodych 
rolników i ułatwianie 
rozwoju działalności 
gospodarczej na 
obszarach wiejskich

1.21 Przyciąganie 
młodych rolników: 
Zmiana liczby nowych 
rolników 

R.30 Wymiana 
pokoleniowa: liczba 
młodych rolników 
rozpoczynających 
działalność rolną przy 
wsparciu z WPR  

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 11

Tekst proponowany przez Komisję

Promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia 
społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym 
biogospodarki 
i zrównoważonego 
leśnictwa

I.22 Przyczynienie się do 
tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich: 
zmiany zatrudnienia 
w regionach z przewagą 
obszarów wiejskich

R.31 Wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie na 
obszarach wiejskich: 
nowe miejsca pracy przy 
wspieranych projektach 

I.23 Przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego na 
obszarach wiejskich: 

R.32 Rozwój 
biogospodarki na 
obszarach wiejskich: 
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Zmiany PKB na 
mieszkańca w regionach 
z przewagą obszarów 
wiejskich

liczba przedsiębiorstw 
biogospodarki 
rozwiniętych dzięki 
wsparciu

1.24 Sprawiedliwsza 
WPR: poprawa 
dystrybucji wsparcia 
w ramach WPR 

R.33 Cyfryzacja 
gospodarki wiejskiej: 
ludność wiejska objęta 
wsparciem w ramach 
strategii inteligentnych 
wsi

I.25 Promowanie 
włączenia społecznego: 
zmiany wskaźnika 
ubóstwa na obszarach 
wiejskich

R.34 Łączenie obszarów 
wiejskich w Europie: 
odsetek ludności wiejskiej 
korzystającej z lepszego 
dostępu do usług 
i infrastruktury dzięki 
wsparciu z WPR

R.35 Promowanie 
włączenia społecznego: 
liczba osób należących do 
słabszych grup 
społecznych lub 
mniejszości 
i korzystających ze 
wsparcia w ramach 
projektów włączenia 
społecznego

Poprawka

Promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia 
społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym 
biogospodarki 
i zrównoważonego 
leśnictwa

I.22 Przyczynienie się do 
tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich: 
zmiany zatrudnienia 
w regionach z przewagą 
obszarów wiejskich

R.31 Wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie na 
obszarach wiejskich: 
nowe miejsca pracy przy 
wspieranych projektach 

I.23 Przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego na 
obszarach wiejskich: 
Zmiany PKB na 
mieszkańca w regionach 
z przewagą obszarów 
wiejskich

R.32 Rozwój 
biogospodarki na 
obszarach wiejskich: 
liczba przedsiębiorstw 
biogospodarki 
rozwiniętych dzięki 
wsparciu

1.24 Sprawiedliwsza 
WPR: poprawa 

R.33 Cyfryzacja 
gospodarki wiejskiej: 
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dystrybucji wsparcia 
w ramach WPR 

udział ludności wiejskiej 
objętej wsparciem w 
ramach strategii 
inteligentnych wsi

I.25 Promowanie 
włączenia społecznego: 
zmiany wskaźnika 
ubóstwa na obszarach 
wiejskich

R.34 Łączenie obszarów 
wiejskich w Europie: 
odsetek ludności wiejskiej 
korzystającej z lepszego 
dostępu do usług 
i infrastruktury dzięki 
wsparciu z WPR

R.35 Promowanie 
włączenia społecznego: 
liczba osób należących do 
słabszych grup 
społecznych lub 
mniejszości 
i korzystających ze 
wsparcia w ramach 
projektów włączenia 
społecznego

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – wiersz 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawa reakcji rolnictwa 
UE na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym 
bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze 
i zrównoważonej 
żywności, jak również 
dobrostanu zwierząt

I.26 Ograniczenie 
wykorzystania 
antybiotyków 
w rolnictwie: 
sprzedaż/stosowanie 
u zwierząt 
wykorzystywanych do 
produkcji żywności

R.36 Ograniczenie 
wykorzystania 
antybiotyków: odsetek 
dużych jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami 
służącymi ograniczeniu 
stosowania antybiotyków 
(zapobieganie/zmniejszeni
e)

I.27 Zrównoważone 
stosowanie pestycydów: 
zmniejszenie ryzyka 
i wpływu pestycydów**

R.37 Zrównoważone 
stosowanie pestycydów: 
odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi 
działaniami, które 
prowadzą do 
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zrównoważonego 
stosowania pestycydów 
w celu zmniejszenia 
ryzyka i wpływu 
stosowania pestycydów

I.28 Reagowanie na 
zapotrzebowanie 
konsumentów na żywność 
wysokiej jakości: wartość 
produkcji w ramach 
unijnych systemów 
jakości (w tym żywności 
ekologicznej) 

R.38 Poprawa dobrostanu 
zwierząt: odsetek dużych 
jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami 
służącymi poprawie 
dobrostanu zwierząt

______________________

** dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Poprawka

Poprawa reakcji rolnictwa 
UE na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym 
bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze 
i zrównoważonej 
żywności, jak również 
dobrostanu zwierząt

I.26 Ograniczenie 
wykorzystania 
antybiotyków 
w rolnictwie: 
sprzedaż/stosowanie 
u zwierząt 
wykorzystywanych do 
produkcji żywności

R.36 Ograniczenie 
wykorzystania 
antybiotyków: odsetek 
dużych jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami 
służącymi ograniczeniu 
stosowania antybiotyków 
(zapobieganie/zmniejszeni
e)

I.26a Zrównoważone 
stosowanie produktów 
weterynaryjnych w 
hodowli zwierzęcej: 
sprzedaż i stosowanie 
produktów 
weterynaryjnych u 
zwierząt 
wykorzystywanych do 
produkcji żywności

R.36a Zrównoważone 
stosowanie 
weterynaryjnych 
produktów leczniczych: 
udział zwierząt 
hodowlanych objętych 
działaniami w zakresie 
wsparcia z myślą o 
ograniczeniu stosowania 
produktów 
weterynaryjnych 
(zapobieganie/zmniejszen
ie) w celu zmniejszenia 
ryzyka i negatywnego 
oddziaływania tych 
produktów

I.27 Zrównoważone 
stosowanie pestycydów: 

R.37 Zrównoważone 
stosowanie pestycydów: 
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zmniejszenie zależności 
od pestycydów**

odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi 
działaniami, które 
prowadzą do zmniejszenia 
zależności od pestycydów

R.37a Zmniejszanie 
zależności od pestycydów: 
ilość sprzedanych i 
zużytych pestycydów 
(dane statystyczne)

I.28 Reagowanie na 
zapotrzebowanie 
konsumentów na żywność 
wysokiej jakości: wartość 
produkcji w ramach 
unijnych systemów 
jakości (w tym żywności 
ekologicznej) 

R.38 Poprawa dobrostanu 
zwierząt: odsetek dużych 
jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami 
służącymi poprawie 
dobrostanu zwierząt

I.28a.Zmniejszenie liczby 
naruszeń obowiązujących 
przepisów w dziedzinie 
ochrony zwierząt 
(rozporządzenie Rady nr 
1099/2009, dyrektywa 
Rady 2007/43/WE, 
dyrektywa Rady 
1999/74/WE)

R.38a Zmniejszenie 
obsady zwierząt 
gospodarskich: liczba 
jednostek sztuk 
inwentarza na 
powierzchnię użytków 
rolnych

I.28b. Zmniejszenie 
obsady zwierząt 
gospodarskich w podziale 
na gatunki w państwie 
członkowskim

______________________

** dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

Europejskie partnerstwo 
innowacyjne na rzecz 
wiedzy i innowacji 

O.1 Liczba grup operacyjnych europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego
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w dziedzinie rolnictwa 
(EPI-AGRI)**

O.2 Liczba doradców zakładających grupy operacyjne 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego lub działających 
w nich

Wsparcie w ramach WPR O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPR

Wsparcie bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością 
produkcji

O.4 Liczba hektarów do płatności bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji 

O.5 Liczba beneficjentów płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji 

O.6 Liczba hektarów objętych zwiększonym wsparciem dochodu 
dla młodych rolników

O.7 Liczba beneficjentów objętych zwiększonym wsparciem 
dochodu dla młodych rolników

Narzędzia zarządzania 
ryzykiem

O.8 Liczba rolników objętych wsparciem przy pomocy 
instrumentów zarządzania ryzykiem

Wsparcie związane 
z produkcją

O.9 Liczba hektarów objętych wsparciem związanym 
z produkcją

O.10 Pogłowie objęte wsparciem związanym z produkcją

Płatności z tytułu 
ograniczeń naturalnych 
i innych ograniczeń 
specyficznych dla 
regionu

O.11 Liczba hektarów korzystających z dopłat uzupełniających 
z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi (3 kategorie)

O.12 Liczba hektarów objętych wsparciem w ramach 
programu Natura 2000 lub ramowej dyrektywy wodnej

Płatności za 
zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania 
(środowiskowo-
klimatyczne, dotyczące 
zasobów genetycznych, 
dobrostanu zwierząt)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) objętych 
zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi, które 
wykraczają poza obowiązkowe wymogi

O.14 Liczba hektarów (leśnictwo) objętych zobowiązaniami 
środowiskowo-klimatycznymi, wykraczającymi poza wymogi 
obowiązkowe

O.15 Liczba hektarów objętych wsparciem na rolnictwo 
ekologiczne

O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 
objętych wsparciem na rzecz dobrostanu zwierząt, zdrowia lub 
na środki zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego
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O.17 Liczba projektów wspierania zasobów genetycznych

Inwestycje O.18 Liczba wspartych inwestycji produkcyjnych 
w gospodarstwach rolnych

O.19 Liczba wspieranych infrastruktur lokalnych

O.20 Liczba wspartych inwestycji nieprodukcyjnych

O.21 Liczba inwestycji produkcyjnych poza terenem 
gospodarstw

Wsparcie na rozpoczęcie 
działalności

O.22 Liczba rolników otrzymujących wsparcie na rozpoczęcie 
działalności

O.23 Liczba przedsiębiorców z obszarów wiejskich 
otrzymujących wsparcie na rozpoczęcie działalności

Współpraca O.24 Liczba wspieranych grup/organizacji producentów

O.25 Liczba rolników otrzymujących wsparcie na udział 
w systemach jakości UE

O.26 Liczba projektów wymiany pokoleń (młodzi/niemłodzi 
rolnicy)

O.27 Liczba lokalnych strategii rozwoju (LEADER)

O.28 liczba innych grup współpracy (oprócz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego zgłaszanego w O.1)

Wymiana wiedzy 
i informowanie

O.29 liczba rolników przeszkolonych / którzy skorzystali 
z doradztwa

O.30 Liczba niebędących rolnikami osób przeszkolonych / które 
skorzystały z doradztwa

Wskaźniki przekrojowe O.31 Liczba hektarów objętych praktykami ekosystemowymi 
(wskaźnik podsumowujący powierzchnię objętą warunkowością, 
ELS, działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, środkami 
związanymi z leśnictwem, rolnictwem ekologicznym)

O.32 Liczba hektarów objętych warunkowością (w podziale na 
poszczególne praktyki dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska)

Programy sektorowe O.33 liczba organizacji producentów, które tworzą fundusz 
operacyjny / program operacyjny 

O.34 Liczba działań informacyjnych i promocyjnych oraz 
monitorowania rynku 

O.35 Liczba działań na rzecz utrzymania/doskonalenia 
pszczelarstwa

______________________

Wspieranie grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego podlega 
przepisom o współpracy.
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Poprawka

Europejskie partnerstwo 
innowacyjne na rzecz 
wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa 
(EPI-AGRI)**

O.1 Liczba grup operacyjnych europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego

O.2 Liczba doradców zakładających grupy operacyjne 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego lub działających 
w nich

Wsparcie w ramach WPR O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPR

Wsparcie bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością 
produkcji

O.4 Liczba hektarów do płatności bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji

O.5 Liczba beneficjentów płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji 

O.6 Liczba hektarów objętych zwiększonym wsparciem 
dochodu dla młodych rolników

O.7 Liczba beneficjentów objętych zwiększonym wsparciem 
dochodu dla młodych rolników

Narzędzia zarządzania 
ryzykiem

O.8 Liczba rolników objętych wsparciem przy pomocy 
instrumentów zarządzania ryzykiem

Wsparcie związane 
z produkcją

O.9 Liczba hektarów objętych wsparciem związanym 
z produkcją 

O.10 Pogłowie objęte wsparciem związanym z produkcją

Płatności z tytułu 
ograniczeń naturalnych 
i innych ograniczeń 
specyficznych dla regionu

O.11 Liczba hektarów korzystających z dopłat uzupełniających 
z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi (3 kategorie)

O.12 Liczba hektarów objętych wsparciem w ramach 
programu Natura 2000 lub ramowej dyrektywy wodnej

Płatności za zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania 
(środowiskowo-
klimatyczne, dotyczące 
zasobów genetycznych, 
dobrostanu zwierząt)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) objętych 
zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi, które 
wykraczają poza obowiązkowe wymogi

O.14 Liczba hektarów (leśnictwo) objętych zobowiązaniami 
środowiskowo-klimatycznymi, wykraczającymi poza wymogi 
obowiązkowe

O.15 Liczba hektarów objętych wsparciem na rolnictwo 
ekologiczne
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O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 
objętych wsparciem na rzecz dobrostanu zwierząt, zdrowia 
lub na środki zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego

O.17 Liczba projektów wspierania zasobów genetycznych

Inwestycje O.18 Liczba wspartych inwestycji produkcyjnych 
w gospodarstwach rolnych

O.19 Liczba wspieranych infrastruktur lokalnych

O.20 Liczba wspartych inwestycji nieprodukcyjnych

O.21 Liczba inwestycji produkcyjnych poza terenem 
gospodarstw

Wsparcie na rozpoczęcie 
działalności

O.22 Liczba rolników otrzymujących wsparcie na rozpoczęcie 
działalności

O.23 Liczba przedsiębiorców z obszarów wiejskich 
otrzymujących wsparcie na rozpoczęcie działalności

Współpraca O.24 Liczba wspieranych grup/organizacji producentów

O.25 Liczba rolników otrzymujących wsparcie na udział 
w systemach jakości UE

O.26 Liczba projektów wymiany pokoleń (młodzi/niemłodzi 
rolnicy)

O.27 Liczba lokalnych strategii rozwoju (LEADER)

O.28 liczba innych grup współpracy (oprócz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego zgłaszanego w O.1)

Wymiana wiedzy 
i informowanie

O.29 liczba rolników przeszkolonych / którzy skorzystali 
z doradztwa

O.30 Liczba niebędących rolnikami osób przeszkolonych / które 
skorzystały z doradztwa

Wskaźniki przekrojowe O.31 Liczba hektarów objętych praktykami ekosystemowymi 
(wskaźnik podsumowujący powierzchnię objętą 
warunkowością, ELS, działaniami rolno-środowiskowo-
klimatycznymi, środkami związanymi z leśnictwem, rolnictwem 
ekologicznym)

O.32 Liczba hektarów objętych warunkowością (w podziale na 
poszczególne praktyki dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska)

Programy sektorowe O.33 liczba organizacji producentów, które tworzą fundusz 
operacyjny / program operacyjny 

O.34 Liczba działań informacyjnych i promocyjnych oraz 
monitorowania rynku 

O.35 Liczba działań na rzecz utrzymania/doskonalenia 
pszczelarstwa
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_____________________

Wspieranie grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego podlega 
przepisom o współpracy.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiana 
klimatu

GAEC 1 Utrzymywanie trwałych 
użytków zielonych 
w oparciu o proporcję 
trwałych użytków zielonych 
w stosunku do użytków 
rolnych

Ogólna klauzula przeciw 
przekształcaniu na inne 
użytkowanie rolnicze 
w celu ochrony zasobów 
węgla

(łagodze
nie 
zmiany 
klimatu 
i przysto
sowywan
ie się do 
niej)

GAEC 2 Odpowiednia ochrona 
torfowisk i terenów 
podmokłych

Ochrona gleb bogatych 
w węgiel

GAEC 3 Zakaz wypalania rżysk, 
chyba że służy ono zdrowiu 
roślin 

Utrzymanie poziomów 
materii organicznej 
w glebie

Poprawka

Zmiana 
klimatu

GAEC 1 Utrzymywanie trwałych 
użytków zielonych w 
oparciu o proporcję 
trwałych użytków zielonych 
w stosunku do użytków 
rolnych oraz wskaźnik 
przekształcenia w grunty 
orne. Wskaźnik ten nie 
powinien ulec zmniejszeniu 
o więcej niż 5 % w 
stosunku do 
równoważnego wskaźnika 
ustanowionego przez 
państwa członkowskie dla 
roku referencyjnego 2013.

Ogólna klauzula przeciw 
przekształcaniu na inne 
użytkowanie rolnicze 
w celu ochrony zasobów 
węgla
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(łagodze
nie 
zmiany 
klimatu 
i przysto
sowywan
ie się do 
niej)

GAEC 2 Skuteczna ochrona 
torfowisk i terenów 
podmokłych

Ochrona gleb bogatych 
w węgiel

GAEC 3 Zakaz wypalania rżysk, 
chyba że służy ono zdrowiu 
roślin 

Utrzymanie poziomów 
materii organicznej w 
glebie w sposób 
ograniczający 
zanieczyszczenie 
powietrza

GAEC 
3a

Maksymalna gęstość 
obsady.

Nieprzekraczanie limitu 
wynoszącego 0,7 dużych 
jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza na hektar 
gruntów rolnych

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Woda SMR 1 Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 
23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki 
wodnej;

art. 11 ust. 3 lit. e) i art. 11 
ust. 3 lit. h) w odniesieniu 
do obowiązkowych 
wymogów dotyczących 
kontroli rozproszonych 
źródeł zanieczyszczeń 
fosforanami

SMR 2 Dyrektywa Rady 
91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca 
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ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez 
azotany pochodzenia 
rolniczego (Dz.U. L 375 
z 31.12.1991, s. 1):

art. 4 i 5

GAEC 4 Ustanowienie stref 
buforowych wzdłuż cieków 
wodnych1

Ochrona koryt rzecznych 
przed zanieczyszczeniem 
i spływem wody

GAEC 5 Stosowanie narzędzia 
dotyczącego 
zrównoważonego 
charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie 
składników pokarmowych2

Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
pokarmowymi

______________________
1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi 
strefami wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej 
wymogi dotyczące warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, 
o których mowa w pkt A.4 załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy 
stosować zgodnie z programami działania państw członkowskich ustanowionymi na 
podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.
2 Narzędzie obejmuje co najmniej następujące elementy i funkcje: 

a) elementy

• odpowiednie informacje o gospodarstwie oparte na systemie identyfikacji działek 
rolnych oraz zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli;

• informacje pochodzące z badań próbek gleby o odpowiedniej skali czasowej 
i przestrzennej;

• informacje na temat właściwych praktyk zarządzania, historii upraw i celów 
dotyczących plonów;

• informacje dotyczące ograniczeń prawnych i wymogów w zakresie gospodarki 
składnikami pokarmowymi w gospodarstwie;

• kompletny bilans składników pokarmowych.

b) funkcje 

• automatyczna integracja danych z różnych źródeł (LPIS i ZSZiK, danych 
generowanych przez rolników, analiz gleby itp.), przy czym w miarę możliwości należy 
uniknąć powielania dostarczania danych przez rolników;

• umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między instytucjami zarządzającymi / 
agencjami płatniczymi a rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego wspierania celów zrównoważonego rozwoju (np. 
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zarządzanie emisjami, gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad interoperacyjności, otwartości i ponownego 
wykorzystania; 

• zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i prywatności zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi standardami.

Poprawka

Woda SMR 1 art. 11 ust. 3 lit. e), art. 11 
ust. 3 lit. h), art. 11 ust. 3 
lit. j) i art. 11 ust. 3 lit. k) w 
odniesieniu do 
obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli 
rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

SMR 2 Dyrektywa Rady 
91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca 
ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez 
azotany pochodzenia 
rolniczego (Dz.U. L 375 
z 31.12.1991, s. 1):

art. 4 i 5

GAEC 4 Ustanowienie stref 
buforowych wzdłuż cieków 
wodnych1 o minimalnej 
szerokości 3 m, na których 
nie można stosować 
nawozów i środków 
ochrony roślin

Ochrona koryt rzecznych, 
zapylaczy, dostaw wody i 
gatunków lub 
ekosystemów wodnych 
przed zanieczyszczeniem, 
substancjami 
toksycznymi i spływem 
wody

GAEC 5 Stosowanie narzędzia 
dotyczącego 
zrównoważonego 
charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie 
składników pokarmowych2 
i ograniczanie nakładów 
produkcyjnych

Zrównoważona 
gospodarka składnikami 
pokarmowymi, 
pestycydami i 
produktami 
weterynaryjnymi 
odpowiednia do 
rozmiarów i 
intensywności 
gospodarstwa

______________________
1 Strefy buforowe GAEC muszą, zarówno w granicach stref podatnych, jak i poza tymi 
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strefami wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, spełniać co najmniej 
wymogi dotyczące warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, 
o których mowa w pkt A.4 załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy 
stosować zgodnie z programami działania państw członkowskich ustanowionymi na 
podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.
2 Narzędzie obejmuje co najmniej następujące elementy i funkcje: 

a) elementy

• odpowiednie informacje o gospodarstwie oparte na systemie identyfikacji działek 
rolnych oraz zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli;

• informacje pochodzące z badań próbek gleby o odpowiedniej skali czasowej 
i przestrzennej;

• informacje na temat właściwych praktyk zarządzania, historii upraw i celów 
dotyczących plonów;

• informacje dotyczące ograniczeń prawnych i wymogów w zakresie gospodarki 
składnikami pokarmowymi w gospodarstwie;

• kompletny bilans składników pokarmowych.

b) funkcje 

• automatyczna integracja danych z różnych źródeł (LPIS i ZSZiK, danych 
generowanych przez rolników, analiz gleby itp.), przy czym w miarę możliwości należy 
uniknąć powielania dostarczania danych przez rolników;

• umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między instytucjami zarządzającymi / 
agencjami płatniczymi a rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego wspierania celów zrównoważonego rozwoju (np. 
zarządzanie emisjami, gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad interoperacyjności, otwartości i ponownego 
wykorzystania; 

• zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i prywatności zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi standardami.

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Gleba GAEC 6 Zarządzanie orką 
przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka 
degradacji gleby, w tym 
uwzględnianie nachylenia 
terenu

Dostosowane do 
warunków danego 
miejsca minimalne 
gospodarowanie 
gruntami w celu 
ograniczenia erozji
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(ochrona 
i jakość)

GAEC 7 Niestosowanie ugorowania 
w najbardziej 
newralgicznym(-ch) 
okresie(-ach)

Ochrona gleby w zimie

GAEC 8 Płodozmian Zachowanie potencjału 
gleby

Poprawka

Gleba GAEC 6 Odpowiednie zarządzanie 
orką oraz glebą 
przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka 
degradacji gleby, w tym 
uwzględnianie nachylenia 
terenu

Dostosowane do 
warunków danego 
miejsca minimalne 
gospodarowanie 
gruntami w celu 
ograniczenia erozji i 
utrzymywania zasobów 
węgla

(ochrona 
i jakość)

GAEC 7 Niestosowanie ugorowania 
w najbardziej 
newralgicznym(-ch) 
okresie(-ach)

Fizyczna ochrona gleb 
przed erozją i 
utrzymywanie 
różnorodności fauny i 
flory w glebie przy 
jednoczesnym 
dopuszczeniu 
tradycyjnych praktyk

GAEC 8 Płodozmian z co najmniej 
czteroletnią rotacją, z 
uwzględnieniem roślin 
strączkowych 

Zachowanie potencjału 
gleby

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

Różnoro
dność 
biologicz
na 
i krajobr
az

SMR 3 Dyrektywa 2009/147/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 
20 z 26.1.2010, s. 7):

(ochrona 
i jakość)

art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 
lit. b), art. 4 ust. 1, 2 i 4

SMR 4 Dyrektywa Rady 
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92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, 
s. 7):

art. 6 ust. 1 i 2

GAEC 9 Minimalny udział 
powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary 
nieprodukcyjne

Utrzymywanie 
nieprodukcyjnych 
obiektów i obszarów 
w celu poprawy 
różnorodności 
biologicznej 
w gospodarstwach 
rolnych

Zachowanie 
charakterystycznych 
elementów krajobrazu

Zakaz ścinania żywopłotów 
i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych 

Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu się 
inwazyjnych gatunków 
roślin

GAEC 
10

Zakaz przekształcania lub 
orania trwałych użytków 
zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 
2000

Ochrona siedlisk 
i gatunków

Poprawka

Różnoro
dność 
biologicz
na 
i krajobr
az

SMR 3 Dyrektywa 2009/147/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 
20 z 26.1.2010, s. 7):

(ochrona 
i jakość)

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. 
b), art. 4 ust. 1, 2 i 4 oraz 
art. 5 lit. a), b) i d)

SMR 4 Dyrektywa Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 
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1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, 
s. 7):

art. 2, art. 3 ust. 3, art. 6 
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1, art. 
13 ust. 1

GAEC 9 Minimalny udział 
powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary 
nieprodukcyjne bez 
stosowania syntetycznych 
pestycydów i nawozów 
wynoszący 7 %

Utrzymywanie 
nieprodukcyjnych 
obiektów i obszarów w 
celu poprawy 
różnorodności 
biologicznej w 
gospodarstwach rolnych, 
w tym funkcjonalnej 
różnorodności 
biologicznej i liczebności 
gatunków pożytecznych

Zachowanie 
charakterystycznych 
elementów krajobrazu

Zakaz ścinania żywopłotów 
i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych 

Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu się 
inwazyjnych gatunków 
roślin

GAEC 
10

Zakaz przekształcania lub 
orania trwałych użytków 
zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 
2000

Ochrona siedlisk i 
gatunków, pochłanianie 
dwutlenku węgla

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

Bezpiecz SMR 5 Rozporządzenie (WE) 
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eństwo 
żywności

nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, 
powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz 
ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz.U. L 31 
z 1.2.2002, s. 1):

art. 14 i 15, art. 17 ust. 13 
oraz art. 18, 19 i 20

SMR 6 Dyrektywa Rady 96/22/WE 
z dnia 29 kwietnia 1996 r. 
dotycząca zakazu 
stosowania 
w gospodarstwach 
hodowlanych niektórych 
związków o działaniu 
hormonalnym, 
tyreostatycznym i ß-
agonistycznym i uchylająca 
dyrektywy 81/602/EWG, 
88/146/EWG oraz 
88/299/EWG (Dz.U. L 125 
z 23.5.1996, s. 3):

art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz 
art. 4, 5 i 7

______________________
3 Wdrożone w szczególności przez:

— art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) 
nr 37/2010,

— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 
lit. g), h), j), ppkt 5 lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)), 

— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 
(część I pkt 1 lit. b), c), d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); 
część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), 
pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,

— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 
lit. e), g); pkt II ppkt 2 lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE 
ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany „Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 
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zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 ust. 6, oraz

— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.

Poprawka

Bezpiecz
eństwo 
żywności

SMR 5 Rozporządzenie (WE) 
nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, 
powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz 
ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz.U. L 31 
z 1.2.2002, s. 1):

art. 14 i 15, art. 17 ust. 13 
oraz art. 18, 19 i 20

SMR 6 Dyrektywa Rady 96/22/WE 
z dnia 29 kwietnia 1996 r. 
dotycząca zakazu 
stosowania 
w gospodarstwach 
hodowlanych niektórych 
związków o działaniu 
hormonalnym, 
tyreostatycznym i ß-
agonistycznym i uchylająca 
dyrektywy 81/602/EWG, 
88/146/EWG oraz 
88/299/EWG (Dz.U. L 125 
z 23.5.1996, s. 3):

art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz 
art. 4, 5 i 7

SMR 6a Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w 
sprawie weterynaryjnych 
produktów leczniczych i 
uchylające dyrektywę 
2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 
7.1.2019, s. 43):
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art. 107 i 108
______________________
3 Wdrożone w szczególności przez:

— art. 14 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 oraz załącznik do rozporządzenia (WE) 
nr 37/2010,

— rozporządzenie (WE) nr 852/2004: art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (pkt II ppkt 4 
lit. g), h), j), ppkt 5 lit. f), h), ppkt 6; pkt III ppkt 8 lit. a), b), d), e), ppkt 9 lit. a), c)),

— rozporządzenie (WE) nr 853/2004: art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 
(część I pkt 1 lit. b), c), d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); 
część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), 
pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,

— rozporządzenie (WE) nr 183/2005: art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A (pkt I ppkt 4 
lit. e), g); pkt II ppkt 2 lit. a), b), e)), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III (w dziale „ŻYWIENIE 
ZWIERZĄT” ppkt 1 zatytułowany „Przechowywanie”, zdania pierwsze i ostatnie, oraz ppkt 2 
zatytułowany „Dystrybucja”, zdanie trzecie), art. 5 ust. 6, oraz

— rozporządzenie (WE) nr 396/2005: art. 18.

Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję

Identyfik
acja 
i rejestra
cja 
zwierząt

SMR 7 Dyrektywa Rady 
2008/71/WE z dnia 15 lipca 
2008 r. w sprawie 
identyfikacji i rejestracji 
świń (Dz.U. L 213 
z 8.8.2005, s. 31):

art. 3, 4 i 5

SMR 8 Rozporządzenie (WE) 
nr 1760/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. 
ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji 
bydła i dotyczące 
etykietowania mięsa 
wołowego i produktów 
z mięsa wołowego oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 820/97 
(Dz.U. L 204 z 11.8.2000, 
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s. 1):

art. 4 i 7

SMR 9 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 21/2004 z dnia 17 
grudnia 2003 r. 
ustanawiające system 
identyfikacji i rejestrowania 
owiec i kóz oraz 
zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 
i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 
z 9.1.2004, s. 8).

art. 3, 4 i 5

Poprawka

Identyfik
acja 
i rejestrac
ja 
zwierząt

SMR 7 Dyrektywa Rady 
2008/71/WE z dnia 15 
lipca 2008 r. w sprawie 
identyfikacji i rejestracji 
świń (Dz.U. L 213 
z 8.8.2005, s. 31):

art. 3, 4 i 5

SMR 8 Rozporządzenie (WE) 
nr 1760/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 17 lipca 2000 r. 
ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji 
bydła i dotyczące 
etykietowania mięsa 
wołowego i produktów 
z mięsa wołowego oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 820/97 
(Dz.U. L 204 z 11.8.2000, 
s. 1):

art. 4 i 7

SMR 9 Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 21/2004 z dnia 
17 grudnia 2003 r. 
ustanawiające system 
identyfikacji 
i rejestrowania owiec 
i kóz oraz zmieniające 
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rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 
92/102/EWG 
i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 
z 9.1.2004, s. 8).

art. 3, 4 i 5

Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 8

Tekst proponowany przez Komisję

Choroby 
zwierząt

SMR 10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/2001 z dnia 22 maja 
2001 r. ustanawiające 
zasady dotyczące 
zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych 
pasażowalnych gąbczastych 
encefalopatii (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1):

art. 7, 11, 12, 13 i 15

SMR 11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/429 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób 
zwierząt (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1)

art. 18 ust. 1 ograniczony 
do pryszczycy, choroby 
pęcherzykowej świń 
i choroby niebieskiego 
języka

Poprawka

Choroby 
zwierząt

SMR 10 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 999/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. 
ustanawiające zasady 
dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych 
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gąbczastych encefalopatii 
(Dz.U. L 147 z 31.5.2001, 
s. 1):

art. 7, 11, 12, 13 i 15

SMR 11 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie przenośnych 
chorób zwierząt (Dz.U. L 
84 z 31.3.2016, s. 1)

art. 18 ust. 1 ograniczony 
do pryszczycy, choroby 
pęcherzykowej świń 
i choroby niebieskiego 
języka

Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 9

Tekst proponowany przez Komisję

Środki 
ochrony 
roślin

SMR 12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. 
dotyczące wprowadzania do 
obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające 
dyrektywy Rady 
79/117/EWG 
i 91/414/EWG (Dz.U. L 
309 z 24.11.2009, s. 1).

art. 55 zdanie pierwsze 
i drugie

SMR 13 Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. 
ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania 
na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, 
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s. 71):

art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1–5;

art. 12 w odniesieniu do 
ograniczeń stosowania 
pestycydów na obszarach 
wyznaczonych na 
podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej 
i przepisów dotyczących 
sieci Natura 2000;

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie 
postępowania 
z pestycydami, 
przechowywania 
pestycydów oraz utylizacji 
pozostałości pestycydów

Poprawka

Środki 
ochrony 
roślin

SMR 12 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. 
dotyczące wprowadzania 
do obrotu środków 
ochrony roślin 
i uchylające dyrektywy 
Rady 79/117/EWG 
i 91/414/EWG (Dz.U. L 
309 z 24.11.2009, s. 1).

art. 55 zdanie pierwsze 
i drugie

Artykuł 67
SMR 13 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. 
ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania 
na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 71):

art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1–
5;
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art. 12 w odniesieniu do 
ograniczeń stosowania 
pestycydów na obszarach 
wyznaczonych na 
podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej 
i przepisów dotyczących 
sieci Natura 2000;

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie 
postępowania 
z pestycydami, 
przechowywania 
pestycydów oraz 
utylizacji pozostałości 
pestycydów

Artykuł 14

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – wiersz 10

Tekst proponowany przez Komisję

Dobrosta
n 
zwierząt

SMR 14 Dyrektywa Rady 
2008/119/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. 
ustanawiająca minimalne 
normy ochrony cieląt 
(Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 
7):

art. 3 i 4

SMR 15 Dyrektywa Rady 
2008/120/WE z dnia 
18 grudnia 2008 r. 
ustanawiająca minimalne 
normy ochrony świń 
(Dz.U. L 47 z 18.2.2009, 
s. 5):

art. 3 i art. 4

SMR 16 Dyrektywa Rady 98/58/WE 
z dnia 20 lipca 1998 r. 
dotycząca ochrony zwierząt 
hodowlanych (Dz.U. L 221 
z 8.8.1998, s. 23):
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Artykuł 4

Poprawka

Dobrosta
n 
zwierząt

GAEC 
10a

Zwierzęta muszą być w 
stanie się położyć, wstać, 
wyciągnąć kończyny i 
obrócić się

SMR 14 Dyrektywa Rady 
2008/119/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. 
ustanawiająca minimalne 
normy ochrony cieląt 
(Dz.U. L 10 z 15.1.2009, 
s. 7):

art. 3 i 4

SMR 15 Dyrektywa Rady 
2008/120/WE z dnia 
18 grudnia 2008 r. 
ustanawiająca minimalne 
normy ochrony świń 
(Dz.U. L 47 z 18.2.2009, 
s. 5):

art. 3 i art. 4

SMR 16 Dyrektywa Rady 
98/58/WE z dnia 20 lipca 
1998 r. dotycząca ochrony 
zwierząt hodowlanych 
(Dz.U. L 221 z 8.8.1998, 
s. 23):

SMR 16a Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1099/2009 z dnia 
24 września 2009 r. w 
sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania 
(Dz.U. L 303 z 
18.11.2009, s. 1):
art. 3 i 4

SMR 16b Dyrektywa Rady 
2007/43/WE z dnia 
28 czerwca 2007 r. w 
sprawie ustanowienia 
minimalnych zasad 
dotyczących ochrony 
kurcząt utrzymywanych z 
przeznaczeniem na 
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produkcję mięsa (Dz.U. L 
182 z 12.7.2007, s. 19):
Artykuł 3

SMR 16c Dyrektywa Rady 
1999/74/WE z dnia 
19 lipca 1999 r. 
ustanawiająca minimalne 
normy ochrony kur 
niosek (Dz.U. L 203 z 
3.8.1999, s. 53):
Artykuł 3 

SMR 16d Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. w 
sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i 
związanych z tym działań 
oraz zmieniające 
dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 
1255/97 (Dz.U. L 3 z 
5.1.2005, s. 1).
Artykuł 3

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik XI

PRZEPISY UE DOTYCZĄCE KLIMATU I ŚRODOWISKA, DO REALIZACJI CELÓW 
KTÓRYCH MAJĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ PLANY STRATEGICZNE WPR PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH, ZGODNIE Z ART. 96, 97 I 103:

– dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

– dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

– dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;

– dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 
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zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy;

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 
atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE;

–  [rozporządzenie XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu];

–  [rozporządzenie XXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych 
wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 
2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu];

- dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; 

–  [dyrektywa XXX Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej];

–  [rozporządzenie XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 
2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, 
dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 
2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013];

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów. 

Poprawka

Załącznik XI

PRZEPISY UE DOTYCZĄCE KLIMATU I ŚRODOWISKA, DO REALIZACJI CELÓW 
KTÓRYCH MAJĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ PLANY STRATEGICZNE WPR PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH, ZGODNIE Z ART. 96, 97 I 103:

– dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

– dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 
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– dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;

– dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy;

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 
atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE;

–  [rozporządzenie XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu];

–  [rozporządzenie XXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych 
wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 
2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu];

– dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; 

–  [dyrektywa XXX Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej];

–  [rozporządzenie XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 
2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, 
dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 
2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013];

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów. 

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady XX/XX w sprawie minimalnych 
wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody;
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i 
uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
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Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIa 
PRZEPISY UE DOTYCZĄCE 
DOBROSTANU ZWIERZĄT, DO 
REALIZACJI CELÓW KTÓRYCH 
MAJĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ PLANY 
STRATEGICZNE WPR PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH, ZGODNIE Z ART. 
96, 97 I 103: 
- dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt 
hodowlanych;
- dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 
lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony kur niosek 
- dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych zasad dotyczących ochrony 
kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem 
na produkcję mięsa 
- dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony cieląt; 
- dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 
grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony świń; 
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 
543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. 
wprowadzające szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych 
norm handlowych w odniesieniu do mięsa 
drobiowego; 
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu i 
związanych z tym działań oraz 
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
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1255/97;
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania; 
- rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych i 
uchylające dyrektywę 2001/82/WE  
- rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
wytwarzania, wprowadzania na rynek i 
stosowania paszy leczniczej, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG 
- rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 
dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 
urzędowych i innych czynności 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i paszowego oraz zasad 
dotyczących zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, zdrowia roślin i środków 
ochrony roślin;

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – tabela 1 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

przyczynianie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej, 
a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii; 

R.14 Składowanie dwutlenku węgla 
w glebie i biomasie: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.) 

Poprawka

przyczynianie się do łagodzenia zmiany R.14 Składowanie dwutlenku węgla 
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klimatu i przystosowywania się do niej, 
a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii;

w glebie i biomasie: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, uprawy trwałe, 
grunty rolne na torfowiskach, lasy itp.)
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