
AM\1175106PL.docx PE632.119v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2018/0216(COD)

25.01.2019

POPRAWKI
1537 - 1796

Projekt opinii
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)

Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))



PE632.119v03-00 2/140 AM\1175106PL.docx

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\1175106PL.docx 3/140 PE632.119v03-00

PL

Poprawka 1537
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.1. Zwiększenie efektywności dzięki 
wiedzy i innowacjom: odsetek
beneficjentów 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.

Or. en

Poprawka 1538
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.1. Zwiększenie efektywności dzięki 
wiedzy i innowacjom: odsetek
beneficjentów 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę także beneficjentów niebędących rolnikami (ponieważ rozwój 
obszarów wiejskich zależy też od innych podmiotów, nie tylko od rolników).
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Poprawka 1539
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.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
efektywności gospodarczej, 
środowiskowej, klimatycznej i w zakresie 
gospodarowania zasobami.

Or. en

Poprawka 1540
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.2a Wiedza i doradztwo w zakresie 
zrównoważonego stosowania pestycydów: 
liczba niezależnych doradców 
udzielających porad w zakresie 
integrowanej ochrony roślin, systemów 
niskonakładowych i technik 
alternatywnych w stosunku do nakładów 
chemicznych

Or. en

Poprawka 1541
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.3 Cyfryzacja rolnictwa: odsetek 
rolników korzystających w ramach WPR 
ze wsparcia na technologie rolnictwa 
precyzyjnego

R.3 Zmniejszanie uzależnienia od 
nakładów produkcyjnych: odsetek 
rolników korzystających w ramach WPR 
ze wsparcia na odpowiednie technologie 
rolnictwa precyzyjnego prowadzące do 
redukcji uzależnienia od nakładów 
produkcyjnych i zużywania zasobów

Or. en

Poprawka 1542
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.3 Cyfryzacja rolnictwa: odsetek 
rolników korzystających w ramach WPR 
ze wsparcia na technologie rolnictwa 
precyzyjnego

R.3 Cyfryzacja rolnictwa: odsetek 
rolników korzystających w ramach WPR 
ze wsparcia na technologie rolnictwa 
precyzyjnego zwiększające efektywną 
gospodarkę zasobami, zrównoważony 
charakter upraw i efektywność 
środowiskową

Or. en

Poprawka 1543
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności w
całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego

Wspieranie godziwych dochodów
rodzinnych gospodarstw rolnych i ich 
odporności w całej Unii w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego

Or. en

Poprawka 1544
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.6a Utrzymanie i zwiększanie liczby 
rolników: liczba beneficjentów WPR

Or. en

Uzasadnienie

Akceptacja utraty setek struktur rolniczych każdego dnia stanowi błąd polityczny. Stwarza to 
ogromne luki w tkance społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, prowadząc do ich 
wyludnienia oraz powodując inne powiązane problemy. NIE jest to jednak nieuniknione: 
WPR powinna raczej wzmacniać pozycję rolników, aby ich małe przedsiębiorstwa mogły 
właściwie funkcjonować, umożliwiając im współpracę i pomagając im znajdować rynki zbytu, 
zarówno lokalne, jak i regionalne.

Poprawka 1545
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.6b Utrzymanie i zwiększanie liczby 
drobnych producentów rolnych: liczba 
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beneficjentów WPR według kategorii 
związanych z wielkością; liczba drobnych 
producentów rolnych zgodnie z 
definicjami Eurostatu.

Or. en

Uzasadnienie

Akceptacja utraty setek struktur rolniczych każdego dnia stanowi błąd polityczny. Stwarza to 
ogromne luki w tkance społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, prowadząc do ich 
wyludnienia oraz powodując inne powiązane problemy. NIE jest to jednak nieuniknione: 
WPR powinna raczej wzmacniać pozycję rolników, aby ich małe przedsiębiorstwa mogły 
właściwie funkcjonować, umożliwiając im współpracę i pomagając im znajdować rynki zbytu, 
zarówno lokalne, jak i regionalne.

Poprawka 1546
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.6a Relokacja, dywersyfikacja i 
zrównoważenie sektorów produkcyjnych: 
odsetek regionalnych użytków rolnych 
wykorzystywany przez każdy sektor 
produkcyjny

Or. en

Uzasadnienie

Aby skrócić łańcuch żywnościowy i zachęcać do sprzedaży na rynkach regionalnych, musimy 
zrównoważyć sektory produkcyjne w każdym regionie i skrócić odległości, które przemierzają 
towary w transporcie.

Poprawka 1547
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.9. Modernizacja gospodarstw rolnych: 
odsetek rolników korzystających ze 
wsparcia na inwestycje na restrukturyzację 
i modernizację, w tym na bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami

R.9. Modernizacja gospodarstw rolnych: 
odsetek gospodarstw rolnych
korzystających ze wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację i modernizację, w tym 
na bardziej efektywne gospodarowanie 
zasobami

Or. en

Uzasadnienie

Liczba gospodarstw rolnych byłaby przydatniejsza.

Poprawka 1548
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.9. Modernizacja gospodarstw rolnych: 
odsetek rolników korzystających ze 
wsparcia na inwestycje na restrukturyzację 
i modernizację, w tym na bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami

R.9. Modernizacja gospodarstw rolnych: 
odsetek gospodarstw rolnych
korzystających ze wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację i modernizację, w tym 
na bardziej efektywne gospodarowanie 
zasobami

Or. en

Poprawka 1549
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.9a Rozwój rolnictwa ekologicznego: 
odsetek rolników otrzymujących płatności 
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w celu przyjęcia lub utrzymania praktyk 
rolnictwa ekologicznego

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększanie udziału rolnictwa ekologicznego w UE jest konieczne, aby odpowiedzieć na 
podaż i popyt w UE oraz zapobiegać uzależnieniu od importu.

Poprawka 1550
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: 
odsetek rolników uczestniczących we 
wspieranych grupach producentów, 
organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i
systemach jakości

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić MŚP.

Poprawka 1551
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: 
odsetek rolników uczestniczących we 
wspieranych grupach producentów, 
organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: 
odsetek rolników i MŚP uczestniczących 
we wspieranych grupach producentów, 
organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i
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systemach jakości systemach jakości

Or. en

Poprawka 1552
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.9a Poprawa odporności przez 
zwiększenie agro-bioróżnorodności: 
wskaźnik agro-bioróżnorodności, pomiar 
różnorodności odmian i gatunków upraw

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo ostrzeżeń FAO w związku z niepokojącym spadkiem agro-bioróżnorodności w 
systemach rolniczych i przystąpienia UE do Konwencji o różnorodności biologicznej i do 
Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa 
(ITPGRFA) FAO w projekcie w sprawie WPR zabrakło postanowień w tym zakresie. Wszyscy 
uczestnicy konsultacji publicznych zidentyfikowali utrzymanie populacji miejscowych oraz 
lokalnych i tradycyjnych ras zwierząt jako 4. priorytet pod względem ważności. Te 
międzynarodowe zobowiązania oraz wkład społeczeństwa muszą zostać uwzględnione. 

Poprawka 1553
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.12 Zwiększenie wykorzystania 
zrównoważonej energii w rolnictwie:
wytwarzanie energii odnawialnej w 
rolnictwie i leśnictwie

I.12 Zapewnianie zrównoważonego 
charakteru energii pochodzącej z 
rolnictwa i leśnictwa: wytwarzanie energii 
odnawialnej w rolnictwie i leśnictwie
cechujące się magazynowaniem 
dwutlenku węgla w glebie netto i 
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oszczędnościami emisji gazów 
cieplarnianych netto bez bezpośredniej 
ani pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów

Or. en

Uzasadnienie

Wiele rodzajów biopaliw w istocie stanowi źródło emisji gazów cieplarnianych netto; 
finansowanie w ramach WPR w żadnym wypadku nie powinno prowadzić do dodatkowych 
emisji gazów cieplarnianych ani do zawłaszczania ziemi, wylesiania ani naruszeń praw 
człowieka w wyniku zmiany użytkowania gruntów i przesiedleń. 

Poprawka 1554
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.12a Poprawa odporności przez 
zwiększenie agro-bioróżnorodności: 
udział gruntów rolnych objętych 
„ekoprogramami”, na których stosowane 
są praktyki i wybory sprzyjające agro-
bioróżnorodności

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo ostrzeżeń FAO w związku z niepokojącym spadkiem agro-bioróżnorodności w 
systemach rolniczych i przystąpienia UE do Konwencji o różnorodności biologicznej i do 
Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa 
(ITPGRFA) FAO w projekcie w sprawie WPR zabrakło postanowień w tym zakresie. Wszyscy 
uczestnicy konsultacji publicznych zidentyfikowali utrzymanie populacji miejscowych oraz 
lokalnych i tradycyjnych ras zwierząt jako 4. priorytet pod względem ważności. Te 
międzynarodowe zobowiązania oraz wkład społeczeństwa muszą zostać uwzględnione. 

Poprawka 1555
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.15 Zielona energia pochodząca z 
rolnictwa i leśnictwa: Inwestycje w 
zdolności produkcyjne energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z biomasy (MW)

R.15 Ograniczanie bezpośrednich lub 
pośrednich zmian użytkowania gruntów i 
globalnego wylesiania w związku z 
produkcją biopaliw Inwestycje w 
zdolności produkcyjne energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z biomasy (MW)

Or. en

Uzasadnienie

Ślad ekologiczny produkcji biopaliw pod względem emisji gazów cieplarnianych jest często 
większy niż w przypadku paliw konwencjonalnych. Nie należy zatem do niej zachęcać. 
Energia z drewna, oprócz charakteryzowania się niską efektywnością, prowadzi do istotnych 
zmian użytkowania gruntów. Musimy dokonać pomiaru tych inwestycji, aby ograniczyć ich 
ekspansję.

Poprawka 1556
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.15a Zapewnianie, aby biopaliwa były 
efektywne, zrównoważone i nie wiązały się 
z pośrednią ani bezpośrednią zmianą 
użytkowania gruntów: inwestycje w 
prawdziwie zrównoważone zdolności 
produkcyjne energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z biomasy (MW), 
prowadzące do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych

Or. en

Uzasadnienie

Przez uwzględnianie bezpośredniej i pośredniej zmiany użytkowania gruntów i oszczędności 
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emisji gazów cieplarnianych model GLOBIOM stosowany przez Komisję już teraz umożliwia 
sprawdzenie, które biopaliwa są rzeczywiście zrównoważone. Wskaźnik ten uwzględniałby 
biopaliwa, które nie są szkodliwe, podczas gdy istniejący wskaźnik dotyczy wszystkich 
biopaliw.

Poprawka 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.15a Ograniczanie emisji ze stosowania 
nawozów: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie 
zarządzania dotyczącymi ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych związanych 
ze stosowaniem nawozów

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie nawozów także odpowiada za emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie. Należy 
zatem wprowadzić wskaźnik rezultatu dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
związanej ze stosowaniem nawozów.

Poprawka 1558
Mairead McGuinness
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i
wydajnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i
powietrze

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i
wydajnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, w tym wodą, glebą i
powietrzem

Or. en
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Poprawka 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa

Promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, większego udziału 
kobiet w gospodarce wiejskiej i rozwoju 
lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa

Or. sv

Poprawka 1560
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.13 Ograniczenie erozji gleby: odsetek 
gruntów rolnych o umiarkowanym i
poważnym stopniu erozji gleby

I.13 Ograniczenie erozji gleby i 
zwiększanie jej odporności na powodzie: 
odsetek gruntów rolnych o umiarkowanym 
i poważnym stopniu erozji gleby

Or. en

Poprawka 1561
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.13a Budowa warstw uprawnych gleby
oraz zwiększanie jej zdolności do retencji 
wody i substancji odżywczych: odsetek 
humusu w warstwach uprawnych
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Or. en

Poprawka 1562
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.14a Ograniczanie zanieczyszczeń 
takich jak kadm i arsen obecnych w glebie 
uprawnej

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzone niedawno badania naukowe potwierdziły zagrożenia wynikające z obecności 
niebezpiecznych, rakotwórczych substancji, takich jak kadm i arsen, w produktach nawozowych 
oraz potrzebę znacznego ograniczenia ich poziomu. Zatem WPR powinna dążyć do wspierania 
różnych środków zachęcających rolników do stosowania bezpieczniejszych nawozów, jednak 
bez nakładania limitów ani ograniczeń.

Poprawka 1563
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.17a Zwiększanie agro-bioróżnorodności: 
wskaźnik agro-bioróżnorodności, pomiar 
różnorodności odmian i gatunków upraw

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja badawcza Biodiversity International opracowała „wskaźnik agro-
bioróżnorodności”, narzędzie służące pomiarowi różnorodności biologicznej w rolnictwie, 
przy udziale finansowania Komisji. Prace te mogą stanowić podstawę do stworzenia unijnego 
wskaźnika oddziaływania. UE zobowiązała się do wspierania zrównoważonego użytkowania 
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różnorodności biologicznej upraw na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej i 
Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO.

Poprawka 1564
Susanne Melior
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.17a Ograniczanie przenikania 
pestycydów do wód gruntowych i 
powierzchniowych: koncentracji w wodzie 
pestycydów wymienionych jako substancje 
priorytetowe w dyrektywie w sprawie norm 
jakości środowiska i ramowej dyrektywie 
wodnej

Or. en

Poprawka 1565
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.18: Poprawa stanu gleby: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania korzystnymi dla 
gospodarowania glebami

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, jak określono w 
dobrowolnych wytycznych FAO 
dotyczących zrównoważonego 
gospodarowania glebą

Or. en
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Poprawka 1566
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.18a Zdrowie gleby: obfitość i 
różnorodność fauny i flory w glebie

Or. en

Uzasadnienie

Musimy przywrócić życie glebom, aby na nowo uruchomić procesy ekologiczne służące 
odbudowie warstw uprawnych i humusu. Zwiększyłoby to retencję wody i substancji 
odżywczych.

Poprawka 1567
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.19: Poprawa jakości powietrza: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
do ograniczenia emisji amoniaku

R.19: Poprawa jakości powietrza: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
do ograniczenia emisji amoniaku, zgodnie 
z krajowymi programami ograniczania 
zanieczyszczenia powietrza, np. krajowymi 
pułapami emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie już teraz dokonują takich pomiarów.

Poprawka 1568
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.19a Ograniczanie zanieczyszczeń w 
glebie uprawnej: udział rolników 
stosujących nawozy o niskiej zawartości 
kadmu (Cd) lub podobne w rozumieniu 
rozporządzenia UE w sprawie produktów 
nawozowych w UE

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzone niedawno badania naukowe potwierdziły zagrożenia wynikające z obecności 
niebezpiecznych, rakotwórczych substancji, takich jak kadm i arsen, w produktach nawozowych 
oraz potrzebę znacznego ograniczenia ich poziomu. Zatem WPR powinna dążyć do wspierania 
różnych środków zachęcających rolników do stosowania bezpieczniejszych nawozów, jednak 
bez nakładania limitów ani ograniczeń.

Poprawka 1569
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.20: Ochrona jakości wody: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania korzystnymi dla
jakości wody

R.20: Ochrona jakości wody: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania na rzecz jakości 
wody, zgodnie z programami działań 
dotyczącymi azotanów, o których 
powiadomienia są przekazywane za 
pośrednictwem programów środków 
przewidzianych w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie już teraz dokonują takich pomiarów.
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Poprawka 1570
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.22: Zrównoważone użytkowanie wody: 
odsetek gruntów nawadnianych objętych 
zobowiązaniami do poprawy bilansu 
wodnego

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie już teraz dokonują takich pomiarów.

Poprawka 1571
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.22a Poprawa stanu jednolitych części 
wód: udział gruntów rolnych objętych 
planami gospodarowania wodami w 
dorzeczu (ramowa dyrektywa wodna)

Or. en

Poprawka 1572
Merja Kyllönen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.23 Efektywność środowiskowa i 
klimatyczna w oparciu o inwestycje: 
odsetek rolników otrzymujących wsparcie 
na inwestycje związane z dbaniem o
środowisko lub klimat

R.23 Efektywność środowiskowa i 
klimatyczna w oparciu o inwestycje: 
odsetek gospodarstw rolnych
otrzymujących wsparcie na inwestycje 
związane z dbaniem o środowisko lub 
klimat

Or. en

Poprawka 1573
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.24a Ograniczanie przenikania 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania przenikania 
pestycydów do wód gruntowych lub 
powierzchniowych

Or. en

Poprawka 1574
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.24a Zamykanie cykli obiegu składników 
pokarmowych sprzedaż/stosowanie 
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skoncentrowanych mieszanek pasz

Or. en

Uzasadnienie

Zamykanie cykli obiegu składników pokarmowych przez lokalną produkcję większej ilości 
roślin strączkowych przeznaczanych na paszę i żywność umożliwiłoby zmniejszenie importu 
soi, przez co ograniczyłoby wylesianie.

Poprawka 1575
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.24b Poszanowanie pojemności 
ekologicznej dorzecza: gęstość obsady w 
porównaniu z obszarem wypasu i pastwisk 
(stałe lub tymczasowe użytki zielone lub 
grunty orne)

Or. en

Uzasadnienie

Musimy zrównoważyć produkcję zwierzęcą i roślinną, a gęstość obsady musi odpowiadać 
obszarowi wypasu w każdym dorzeczu.

Poprawka 1576
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.24 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.24c Ochrona gleby przez stosowanie 
płodozmianu: odsetek gruntów ornych, na 
których stosowany jest płodozmian 
obejmujący rośliny strączkowe
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Or. en

Poprawka 1577
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu

Przyczynianie się do odwrócenia spadku
różnorodności biologicznej, w tym agro-
bioróżnorodności, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Or. en

Uzasadnienie

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Prace te mogą stanowić 
podstawę do stworzenia unijnego wskaźnika oddziaływania. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Poprawka 1578
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu

Przyczynianie się do poprawy stanu
ochrony lub tendencji w zakresie 
liczebności populacji gatunków, w tym 
pożytecznych gatunków zwierząt, 
szczególnie owadów zapylających, oraz 
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stanu ochrony siedlisk, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Or. en

Poprawka 1579
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu

Przyczynianie się do zahamowania spadku
różnorodności biologicznej, w tym agro-
bioróżnorodności, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Or. en

Poprawka 1580
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu, a także wspieranie 
systemów rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej;

Or. en

Poprawka 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu

Przyczynianie się do odwracania tendencji 
spadkowej w zakresie różnorodności 
biologicznej, w tym różnorodności roślin 
w rolnictwie, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Or. sv

Poprawka 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyczynianie się do ochrony
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu

Przyczynianie się do odwrócenia spadku
różnorodności biologicznej, w tym agro-
bioróżnorodności, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.

Poprawka 1583
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20 wspieranie świadczenia usług 
ekosystemowych: udział elementów 
krajobrazu w wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych

I.20 wspieranie świadczenia usług 
ekosystemowych: udział użytków rolnych
z elementami krajobrazu i półnaturalną 
roślinnością

Or. en

Poprawka 1584
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20 wspieranie świadczenia usług
ekosystemowych: udział elementów 
krajobrazu w wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych

I.20 wspieranie świadczenia usług
środowiskowych: udział elementów 
krajobrazu i infrastruktury ekologicznej w
wykorzystywanej powierzchni użytków 
rolnych

Or. en

Uzasadnienie

Obejmowałoby to drzewa, żywopłoty, stawy, pasy dzikiej roślinności itp.

Poprawka 1585
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a wskaźnik agro-bioróżnorodności, 
pomiar różnorodności odmian i gatunków 
upraw
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Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.

Poprawka 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a Wskaźnik dotyczący owadów 
zapylających

Or. en

Poprawka 1587
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a Udział trwałych użytków zielonych 
znajdujących się w dobrym stanie 
ekologicznym

Or. en

Poprawka 1588
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a Odwrócenie tendencji utraty 
owadów zapylających: wskaźnik owadów 
zapylających, w tym pszczół i motyli.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzone prace techniczne na rzecz stworzenia wskaźnika owadów zapylających należy 
przyspieszyć i nadać im odpowiedni priorytet. Liczebność dzikich owadów zapylających 
gwałtownie spadła w ostatnich dziesięcioleciach, co zaczyna wywierać wpływ na produkcję 
rolną. Zasadnicze znaczenie ma priorytetowe traktowanie ustanowienia nowych wskaźników 
w tym zakresie, które muszą być gotowe do 2021 r.

Poprawka 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a wskaźnik agro-bioróżnorodności, 
pomiar różnorodności odmian i gatunków 
upraw

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.

Poprawka 1590
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20 Utrzymanie gruntów rolnych o 
wysokiej wartości przyrodniczej: rozmiar 
gruntów rolnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej

Or. en

Poprawka 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a Rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej: odsetek powierzchni 
użytkowanych gruntów rolnych 
uprawnianych tak, aby dostarczać 
wysokiej wartości przyrodniczej

Or. en

Uzasadnienie

Obecna WPR dysponuje wskaźnikiem kontekstu dotyczącym wysokiej wartości przyrodniczej 
(nr 37), który stanowi także wskaźnik oddziaływania (nr 9). Ponieważ rolnictwo o wysokiej 
wartości przyrodniczej jest tak ważne dla utrzymania rolnictwa (zwłaszcza ekstensywnej 
hodowli zwierząt) na bardziej zmarginalizowanych gruntach rolnych oraz dla utrzymania ich 
różnorodności biologicznej, jego koncepcja powinna nadal być stosowana w kolejnej WPR, 
zarówno w postaci wskaźnika oddziaływania, jak i wskaźnika rezultatu. Ten wskaźnik 
oddziaływania pokazywałby ogólną sytuację w danym kraju.

Poprawka 1592
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20a Wskaźnik dotyczący owadów 
zapylających

Or. en

Uzasadnienie

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Poprawka 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20b Wskaźnik owadów zapylających

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.

Poprawka 1594
Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20b Wskaźnik owadów zapylających

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzone prace techniczne na rzecz stworzenia wskaźnika owadów zapylających należy 
przyspieszyć i nadać im odpowiedni priorytet. Liczebność dzikich owadów zapylających 
gwałtownie spadła w ostatnich dziesięcioleciach, co zaczyna wywierać wpływ na produkcję 
rolną. Zasadnicze znaczenie ma priorytetowe traktowanie ustanowienia nowych wskaźników 
w tym zakresie, które powinny być gotowe do 2021 r.

Poprawka 1595
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.20b Wskaźnik różnorodności 
biologicznej w rolnictwie, który jest 
wykorzystywany do pomiaru 
różnorodności odmianowej w obrębie 
poszczególnych gatunków roślin i 
pomiędzy nimi

Or. en

Uzasadnienie

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.
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Poprawka 1596
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.26 Ochrona ekosystemów leśnych: 
odsetek gruntów leśnych objętych 
zobowiązaniami w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności biologicznej i
usług ekosystemowych

R.26 Ochrona ekosystemów leśnych: 
odsetek gruntów leśnych objętych 
zobowiązaniami w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności biologicznej i
usług ekosystemowych, zgodnie z 
wymogami europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej

Or. en

Poprawka 1597
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R. 27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej

R. 27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej, w tym gruntów rolnych o 
wysokiej wartości przyrodniczej

Or. en

Poprawka 1598
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej, zgodnie z wymogami 
europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej

Or. en

Poprawka 1599
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27a Wspieranie zrównoważonego 
wykorzystania różnorodności biologicznej 
upraw: udział wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych w UE, na 
której stosowany jest płodozmian

Or. en

Uzasadnienie

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Prace te mogą stanowić 
podstawę do stworzenia unijnego wskaźnika oddziaływania. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Poprawka 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27a Wspieranie zrównoważonego 
wykorzystania różnorodności biologicznej 
upraw: udział wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych w UE, na 
której stosowany jest płodozmian

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.

Poprawka 1601
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27a Wspieranie zrównoważonego 
wykorzystania różnorodności biologicznej 
upraw: udział wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych w UE, na 
której stosowany jest płodozmian

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) i Międzynarodowego Traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa FAO UE zobowiązała się do 
wspierania zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej upraw. W tym 
kontekście ważne jest stworzenie wskaźnika różnorodności biologicznej w rolnictwie i 
obliczanie odsetka użytków rolnych w UE, na których stosuje się płodozmian.
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Poprawka 1602
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R. 27a Ochrona siedlisk i gatunków: 
właściwy stan ochrony gatunków i siedlisk 
związanych z gruntami rolnymi 
chronionych na mocy dyrektyw 92/43/WE, 
2009/147/WE i 2000/60/WE

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy ptasia i siedliskowa oraz ramowa dyrektywa wodna wymagają ochrony 
kluczowych siedlisk i gatunków. Już teraz prowadzone jest ich monitorowanie. Tereny rolne i 
okołorolne znajdują się w najgorszym stanie, zazwyczaj z powodu niewystarczającego 
finansowania.

Poprawka 1603
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27b Odwracanie tendencji spadku 
liczebności owadów zapylających: 
wskaźnik owadów zapylających, w tym 
pszczół i motyli

Or. en

Poprawka 1604
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27c Odwracanie tendencji spadku 
liczebności owadów zapylających: obszary 
objęte produkcyjnym i nieprodukcyjnym 
użytkowaniem gruntów przyjaznym dla 
owadów zapylających

Or. en

Poprawka 1605
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27d Zwiększanie różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych; 
udział wolnych od pestycydów gruntów w 
ramach użytków rolnych przeznaczonych 
na elementy nieprodukcyjne (GAEC 9)

Or. en

Poprawka 1606
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27e Zmniejszanie uzależnienia od 
pestycydów: ilość sprzedanych i 
zastosowanych pestycydów (statystyki 
dotyczące pestycydów)
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i rozporządzenie w sprawie 
statystyk dotyczących pestycydów już zawierają przepisy, które można wykorzystywać w celu 
przeprowadzania takich pomiarów.

Poprawka 1607
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.27 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.27f Ograniczanie stosowania 
pestycydów: udział użytków rolnych 
objętych integrowaną ochroną roślin

Or. en

Poprawka 1608
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.28 Wspieranie sieci Natura 2000: 
powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta 
zobowiązaniami z zakresu ochrony, 
zachowania i odbudowy

R.28 Wspieranie sieci Natura 2000: 
powierzchnia obszarów Natura 2000
znajdujących się w dobrym stanie objęta 
zobowiązaniami z zakresu ochrony, 
zachowania i odbudowy, zgodnie z 
priorytetowymi ramami działań 

Or. en

Uzasadnienie

Większość obszarów rolnych objętych siecią Natura 2000 znajduje się w złym stanie, 
ponieważ obecne płatności nie są wystarczające, aby zachęcać do ich ochrony.
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Poprawka 1609
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: 
odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, w tym 
żywopłotami

R.29 Zachowanie elementów krajobrazu i 
infrastruktury ekologicznej: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami 
w zakresie zarządzania elementami 
krajobrazu, w tym żywopłotami i 
drzewami

Or. en

Poprawka 1610
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: 
odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, w tym 
żywopłotami

R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: 
odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, w tym 
żywopłotami i inną roślinnością 
półnaturalną

Or. en

Poprawka 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.29 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.29a Wspieranie rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w 
dziedzinie zarządzania dotyczącymi 
dostarczania wysokiej wartości 
przyrodniczej

Or. en

Uzasadnienie

Obecna WPR dysponuje wskaźnikiem kontekstu dotyczącym wysokiej wartości przyrodniczej 
(nr 37), który stanowi także wskaźnik oddziaływania (nr 9). Ponieważ rolnictwo o wysokiej 
wartości przyrodniczej jest tak ważne dla utrzymania rolnictwa (zwłaszcza ekstensywnej 
hodowli zwierząt) na bardziej zmarginalizowanych gruntach rolnych oraz dla utrzymania ich 
różnorodności biologicznej, jego koncepcja powinna nadal być stosowana w kolejnej WPR, 
zarówno w postaci wskaźnika oddziaływania, jak i wskaźnika rezultatu. Ten wskaźnik 
rezultatu skupiałby różne interwencje w ramach WPR (inwestycje, wsparcie związane z 
wielkością produkcji, zobowiązania dotyczące użytków zielonych i elementów krajobrazu itp.) 
przyczyniające się do utrzymania wysokiej wartości przyrodniczej.

Poprawka 1612
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.29a Wspieranie rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej: zakres gruntów 
rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, 
w stosunku do których wypłacane są 
płatności w ramach wsparcia praktyk 
rolniczych o dużej wartości przyrodniczej

Or. en

Poprawka 1613
Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.21 Przyciąganie młodych rolników: 
Zmiana liczby nowych rolników

I.21 przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej: zmiana liczby młodych i
nowych rolników oraz MŚP w rolnictwie 

Or. en

Poprawka 1614
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.21 Przyciąganie młodych rolników: 
Zmiana liczby nowych rolników

I.21 przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej: zmiana liczby młodych i
nowych rolników oraz MŚP w rolnictwie

Or. en

Uzasadnienie

Należy także uwzględnić nowe przedsiębiorstwa typu start-up.

Poprawka 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.21a Przyciąganie kobiet pracujących w 
rolnictwie

Or. sv
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Poprawka 1616
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.21a Poprawa tendencji w dziedzinie 
liczebności owadów zapylających:
Wskaźnik owadów zapylających

Or. en

Poprawka 1617
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolną przy wsparciu z WPR

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba 
młodych rolników i nowych 
przedsiębiorstw typu start-up
rozpoczynających działalność rolną przy 
wsparciu z WPR

Or. en

Uzasadnienie

Należy także uwzględnić nowe przedsiębiorstwa typu start-up.

Poprawka 1618
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolną przy wsparciu z WPR

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba 
młodych rolników i nowych 
przedsiębiorstw typu start-up
rozpoczynających działalność rolną przy 
wsparciu z WPR

Or. en

Uzasadnienie

Nowe przedsiębiorstwa typu start-up zostały uwzględnione zgodnie z celem szczegółowym, w 
uzupełnieniu do wymiany pokoleniowej.

Poprawka 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.30a Zwiększenie liczby kobiet 
otrzymujących wsparcie w ramach WPR

Or. sv

Poprawka 1620
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.30a Wspieranie populacji owadów 
zapylających: udział użytków rolnych 
zarządzanych w sposób przyjazny dla 
owadów zapylających

Or. en
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Poprawka 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.30b Młode kobiety na obszarach 
wiejskich, zwiększenie liczby młodych 
kobiet* otrzymujących wsparcie na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich lub 
przedsiębiorstw w ramach WPR

_____________________

* Ograniczenie wiekowe musi być równe 
temu, które zawarto w definicji młodego 
rolnika.

Or. sv

Poprawka 1622
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.22a Zwiększenie populacji motyli na 
użytkach zielonych: wskaźnik motyli

Or. en

Poprawka 1623
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.25a Przyciąganie kobiet do rolnictwa: 
zmiana liczby kobiet będących rolnikami

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest przeprowadzanie pomiarów liczby kobiet wśród rolników.

Poprawka 1624
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.25b Przyczynianie się do wzrostu stopy 
zatrudnienia kobiet na obszarach 
wiejskich: zmiana stopy zatrudnienia 
kobiet na obszarach wiejskich

Or. en

Uzasadnienie

Musimy dokonywać pomiarów konkretnej sytuacji w zakresie zatrudnienia kobiet na 
obszarach wiejskich.

Poprawka 1625
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.25 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.25d Promowanie włączenia 
społecznego na obszarach wiejskich: 
ewolucja dochodów kobiet na obszarach 
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wiejskich, ewolucja wskaźnika ubóstwa 
wśród kobiet na obszarach wiejskich

Or. en

Uzasadnienie

Ubóstwo w różny sposób dotyka ludzi w zależności od płci i tego, czy mieszkają na obszarach 
wiejskich czy miejskich. Ważne jest zatem dysponowanie szczegółowym wskaźnikiem ubóstwa 
wśród kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

Poprawka 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.31a Wzrost zatrudnienia kobiet na 
obszarach wiejskich: udział nowych 
miejsc pracy dla kobiet w projektach 
wspieranych w ramach WPR.

Or. sv

Poprawka 1627
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej:
ludność wiejska objęta wsparciem w
ramach strategii inteligentnych wsi

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej:
Udział ludności wiejskiej objętej
wsparciem w ramach strategii 
inteligentnych wsi

Or. en

Poprawka 1628
Merja Kyllönen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej:
ludność wiejska objęta wsparciem w
ramach strategii inteligentnych wsi

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej:
Udział ludności wiejskiej objętej
wsparciem w ramach strategii 
inteligentnych wsi

Or. en

Poprawka 1629
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R35a Poprawa równowagi płci: liczba 
kobiet rolników rozpoczynających 
działalność rolną przy wsparciu WPR

Or. en

Uzasadnienie

Musimy mierzyć proporcję płci wśród beneficjentów wsparcia na rzecz rolników 
zakładających nowe gospodarstwa.

Poprawka 1630
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.35a Promowanie włączenia 
społecznego: udział ludności wiejskiej 
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objętej strategiami LEADER

Or. en

Poprawka 1631
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.35b Wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
na obszarach wiejskich: nowe miejsca 
pracy dla kobiet w ramach wspieranych 
projektów

Or. en

Poprawka 1632
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.35 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.35c Promowanie włączenia 
społecznego: liczba kobiet z grup 
mniejszościowych lub szczególnie 
podatnych na zagrożenia korzystających 
ze wspieranych projektów na rzecz 
włączenia społecznego, liczba drobnych 
producentów rolnych zgodnie z 
definicjami Eurostatu

Or. en

Poprawka 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych dla zwierząt 
gospodarskich: sprzedaż/stosowanie u
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1634
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych dla zwierząt 
gospodarskich: sprzedaż i stosowanie 
produktów weterynaryjnych u zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności

Or. en

Uzasadnienie

Produkty weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i środowiska pszczół. 
Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki ostrożności 
co w przypadku pestycydów. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf
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Poprawka 1635
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych i ostrożne 
stosowanie weterynaryjnych produktów 
leczniczych: sprzedaż/stosowanie u
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych w hodowli 
zwierząt: sprzedaż/stosowanie u zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności

Or. sv

Poprawka 1637
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych dla zwierząt 
gospodarskich: sprzedaż/stosowanie u
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności

Or. en

Poprawka 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie ryzyka i wpływu
pestycydów**

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie zależności od
pestycydów**

Or. sv

Poprawka 1639
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27 Zrównoważone stosowanie
pestycydów: zmniejszenie ryzyka i wpływu
pestycydów**

I.27 Ograniczanie stosowania
pestycydów: zmniejszenie stosowania i 
uzależnienia od pestycydów**

Or. en
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Poprawka 1640
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie ryzyka i wpływu
pestycydów**

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie uzależnienia od
pestycydów**

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie ryzyka i wpływu
pestycydów**

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie uzależnienia od
pestycydów**

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1642
Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie ryzyka i wpływu
pestycydów**

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie uzależnienia od
pestycydów**

Or. en

Poprawka 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: zmniejszenie 
uzależnienia od produktów biobójczych**

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1644
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: zmniejszenie 
uzależnienia od produktów biobójczych**

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów. Nowe wskaźniki w 
tym zakresie powinny być gotowe do 2021 r.

Poprawka 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27b Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: zmniejszenie 
zależności od produktów biobójczych

Or. sv

Poprawka 1646
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27a Nowe zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: zmniejszenie 
uzależnienia od produktów biobójczych**

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1647
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.27a Ograniczanie nakładów 
produkcyjnych: zmniejszone stosowanie 
produktów biobójczych

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze także mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska. Dlatego w stosunku do 
tych produktów należy stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku 
pestycydów. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) w 
przeliczeniu na sztukę w pogłowiu 
zwierząt w państwie członkowskim
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Or. sv

Poprawka 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki oddziaływania – I.28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I.28b Pomiar liczebności stada w podziale 
na gatunki w państwie członkowskim

Or. sv

Poprawka 1650
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R36a Ograniczone stosowanie produktów 
weterynaryjnych: zmniejszona sprzedaż 
antybiotyków, udział dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami na rzecz 
redukcji stosowania produktów 
weterynaryjnych

Or. en

Poprawka 1651
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.36 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R36a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych: udział 
dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wspieranymi 
działaniami na rzecz redukcji stosowania 
produktów weterynaryjnych 
(zapobieganie/ograniczanie), aby 
zmniejszyć ryzyko stwarzane przez te 
produkty i ich oddziaływanie

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.36a Zrównoważone stosowanie 
weterynaryjnych produktów leczniczych: 
odsetek zwierząt hodowlanych objętych 
działaniami w zakresie wsparcia z myślą o 
ograniczeniu stosowania produktów 
weterynaryjnych 
(zapobieganie/zmniejszenie) w celu 
zmniejszenia ryzyka i negatywnego 
oddziaływania tych produktów

Or. sv

Poprawka 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.36a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych: udział 
dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wspieranymi 
działaniami na rzecz redukcji stosowania 
produktów weterynaryjnych 
(zapobieganie/ograniczanie), aby 
zmniejszyć ryzyko stwarzane przez te 
produkty i ich oddziaływanie

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1654
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.36a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych: udział 
dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wspieranymi 
działaniami na rzecz redukcji stosowania 
produktów weterynaryjnych, aby 
zmniejszyć ryzyko stwarzane przez te 
produkty i ich oddziaływanie

Or. en
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Poprawka 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zmniejszenia zależności od
pestycydów

Or. sv

Poprawka 1656
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania 
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych integrowaną ochroną roślin

Or. en

Poprawka 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i 
wpływu stosowania pestycydów

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania uzależnienia od
pestycydów

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1658
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów**

R.37 Ograniczenie stosowania
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania stosowania i 
uzależnienia od pestycydów**

Or. en

Poprawka 1659
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania uzależnienia od
pestycydów

Or. en

Poprawka 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów 

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania uzależnienia od
pestycydów

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1661
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania
pestycydów w celu zmniejszenia ryzyka i
wpływu stosowania pestycydów

R.37 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: odsetek gruntów rolnych 
objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania uzależnienia od
pestycydów

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1662
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R37a Stopniowe wycofywanie stosowania 
produktów biobójczych: odsetek gruntów 
rolnych objętych wspieranymi 
działaniami, które prowadzą do 
ograniczania uzależnienia od produktów 
biobójczych

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze stosowane w rolnictwie negatywnie wpływają na pszczoły, zatem ich 
stosowanie należy ograniczyć.

Poprawka 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: odsetek gruntów 
rolnych: odsetek gruntów rolnych 
objętych szczególnymi wspieranymi 
działaniami, które prowadzą do 
zmniejszenia zależności od produktów 
biobójczych

Or. sv

Poprawka 1664
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R37a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: odsetek gruntów 
rolnych objętych wspieranymi 
działaniami, które prowadzą do 
ograniczania uzależnienia od produktów 
biobójczych

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do produktów biobójczych i weterynaryjnych należy 
stosować te same zasady i środki ostrożności co w przypadku pestycydów.

Poprawka 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: odsetek gruntów 
rolnych objętych wspieranymi 
działaniami, które prowadzą do 
ograniczania uzależnienia od produktów 
biobójczych

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Poprawka 1666
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki rezultatu – R.37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

R.37a Zrównoważone stosowanie 
produktów biobójczych: odsetek gruntów 
rolnych objętych wspieranymi 
działaniami, które prowadzą do 
ograniczania uzależnienia od produktów 
biobójczych

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze i weterynaryjne także mogą stwarzać zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej. Dlatego w stosunku do tych produktów należy stosować te same zasady i środki 
ostrożności co w przypadku pestycydów. Nowe wskaźniki w tym zakresie powinny być gotowe 
do 2021 r.
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Poprawka 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cele szczegółowe UE – pozycja 9 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprawa dobrostanu zwierząt zgodnie z 
art. 13 Traktatu, najlepszymi dostępnymi 
badaniami oraz wiedzą i potrzebami 
społecznymi.

Or. sv

Poprawka 1668
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w
ramach WPR

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w
ramach WPR i liczba właścicieli 
rzeczywistych gospodarstw rolnych

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu ograniczanie koncentracji (ograniczona liczba beneficjentów prowadzi do 
spadku liczby gospodarstw rolnych).

Poprawka 1669
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17 Liczba projektów wspierania
zasobów genetycznych

O.17 Liczba rolników otrzymujących 
wsparcie uzależnione od wielkości 
produkcji związane z ochroną i 
zrównoważonym użytkowaniem zasobów 
genetycznych, w tym rzadkich ras zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie wiąże się z żadnym przepisem rozporządzenia. Zatem poprawki do 
rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w przypadku tego rodzaju wskaźników 
produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 30 rozporządzenia i proponowanymi 
poprawkami do niego (możliwość udzielania wsparcia związanego z wielkością produkcji dla 
każdego sektora lub rodzaju działalności wiążącego się ze zrównoważonym użytkowaniem 
zasobów genetycznych).

Poprawka 1670
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17a Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz ochrony zasobów 
genetycznych dla żywności i rolnictwa lub 
działania na rzecz zwiększenia 
różnorodności genetycznej uprawianych 
roślin w sektorze owoców i warzyw

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 43 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze owoców i 
warzyw).
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Poprawka 1671
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17b Liczba programów hodowli roślin 
skupiających się na wysokiej 
różnorodności genetycznej w sektorze 
owoców i warzyw

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 43 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze owoców i 
warzyw).

Poprawka 1672
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17c Liczba programów ekologicznej 
hodowli roślin w sektorze owoców i 
warzyw

Or. en

Uzasadnienie

Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 42 rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do 
niego (interwencje w sektorze owoców i warzyw).

Poprawka 1673
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17d Liczba programów hodowli roślin 
skupiających się na rolnictwie 
niskonakładowym w sektorze owoców i 
warzyw

Or. en

Uzasadnienie

Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 42 rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do 
niego (interwencje w sektorze owoców i warzyw).

Poprawka 1674
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17e Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz zwiększania 
różnorodności genetycznej uli

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 49 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze 
pszczelarstwa).

Poprawka 1675
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17f Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz zwiększania 
różnorodności genetycznej winnic

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 52 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze wina).

Poprawka 1676
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17g Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz zwiększania 
różnorodności chmielu

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 55 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze chmielu).

Poprawka 1677
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 h (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17h Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz zwiększania 
różnorodności genetycznej drzew 
oliwnych

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 56 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do niego (interwencje w sektorze oliwy z 
oliwek i oliwek stołowych).

Poprawka 1678
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Wskaźniki produktu – O.17 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.17i Liczba interwencji wspierających 
działania na rzecz ochrony i zwiększania 
różnorodności genetycznej roślin i 
zwierząt wykorzystywanych w produkcji 
żywności i rolnictwie

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący wskaźnika produktu O.17 nie wiąże się z żadnym przepisem 
rozporządzenia. Zatem poprawki do rozporządzenia umożliwiają większą szczegółowość w 
przypadku tego rodzaju wskaźników produktu. Ten wskaźnik produktu wiąże się z art. 59 i 60 
rozporządzenia i proponowanymi poprawkami do nich (interwencje w „pozostałych 
sektorach”).

Poprawka 1679
Jadwiga Wiśniewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 1 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych w oparciu o proporcję trwałych 
użytków zielonych w stosunku do użytków 
rolnych

Utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych w oparciu o proporcję trwałych 
użytków zielonych w stosunku do użytków 
rolnych na poziomie zdefiniowanym przez 
państwo członkowskie

Or. pl

Poprawka 1680
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 1 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych w oparciu o proporcję trwałych 
użytków zielonych w stosunku do użytków 
rolnych

Utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych na podstawie spójnego 
ekologicznie regionalnego lub 
subregionalnego stosunku trwałych 
użytków zielonych do użytków rolnych.
Stosunek ten nie powinien zmniejszyć się 
o więcej niż 5 % względem wyznaczanego 
przez państwa członkowskie i
występującego przed rokiem 2019 roku 
referencyjnego w wyniku podzielenia 
określonych w art. 4 obszarów trwałych 
użytków zielonych przez łączną 
powierzchnię użytków rolnych

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1681
Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 1 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych w oparciu o proporcję trwałych 
użytków zielonych w stosunku do użytków 
rolnych

Opcjonalnie dla państw członkowskich –
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
w oparciu o proporcję trwałych użytków 
zielonych w stosunku do użytków rolnych

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące trwałych użytków zielonych stanowią problem dla niektórych państw 
członkowskich. Tego rodzaju cele powinny raczej być wspieranie w ramach filaru II. Jednolita 
zasada dla wszystkich państw członkowskich nie byłaby skuteczna, a nawet mogłaby mieć 
negatywny wpływ na klimat i środowisko w państwach członkowskich, w których trwałe użytki 
zielone są rzadkie ze względu na warunki agronomiczne.

Poprawka 1682
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 1 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólna klauzula przeciw przekształcaniu 
na inne użytkowanie rolnicze w celu 
ochrony zasobów węgla

Ogólna klauzula przeciw oraniu i 
ponownemu zasiewowi lub przekształcaniu 
na inne użytkowanie rolnicze w celu 
ochrony zasobów węgla

Or. en

Uzasadnienie

Oranie uwalnia dwutlenek węgla z profilu gleby. Żaden środek oparty na rezultatach mający 
na celu pochłanianie dwutlenku węgla nie może obejmować obszarów, które zasadniczo mogą 
podlegać „odświeżaniu” (tj. oraniu i ponownemu zasiewowi) i nadal być uznawane za 
„trwałe” pastwisko; wówczas utracone zostają wszelkie korzyści klimatyczne (pochłanianie 
dwutlenku węgla) lub związane z różnorodnością biologiczną (gromadzenie się różnorodności 
biologicznej w runi). Z tego samego powodu nie należy uznawać odświeżonych użytków 
zielonych za „trwałe” na potrzeby utrzymania stosunku między użytkami zielonymi a 
uprawnymi.
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Poprawka 1683
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Skuteczna ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne w celu utrzymania dwutlenku węgla w glebie; w przeciwnym razie jego 
uwalnianie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia. Tereny 
podmokłe i torfowiska w UE mają istotne znaczenie dla spełniania zobowiązań UE w 
dziedzinie klimatu.

Poprawka 1684
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Opcjonalnie dla państw członkowskich –
odpowiednie środki dla torfowisk i
terenów podmokłych

Or. en

Uzasadnienie

Tereny podmokłe i torfowiska są szczególnie powszechne w niektórych państwach członkowskich i 
ich regionach. Proponowany wymóg stawiałby rolników na nierównej pozycji, zarówno w skali 
UE, jak i danego kraju. Zatem ten wymóg powinien być opcjonalny dla państw członkowskich, 
które zamiast tego mogą wspierać środki wspomagające klimat dotyczące terenów podmokłych i 
torfowisk w ramach środków filaru II.
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Poprawka 1685
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Utrzymywanie obszaru torfowisk i terenów 
podmokłych

Or. en

Poprawka 1686
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Minimalna ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Or. pl

Uzasadnienie

Warunkowość w I filarze powinna w tym zakresie dotyczyć jedynie minimalnej ochrony 
torfowisk i terenów podmokłych (np. zakazu ich przekształcania lub zaorywania). Natomiast 
zarządzanie/ utrzymanie takich obszarów powinno być objęte działaniami w ramach filaru II, 
z uwagi na to, że są to najlepsze instrumenty do spełniania tego celu.

Poprawka 1687
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
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podmokłych podmokłych przynajmniej przez

– zakaz uprawy roli na glebach 
organicznych i terenach zalewowych 
(najpóźniej do końca okresu wsparcia)

– zakaz orania i przekształcania 
użytków zielonych

– zakaz dalszych działań 
odwadniających (wyznaczenie terminu)

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1688
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednia ochrona torfowisk i terenów 
podmokłych

Utrzymywanie obszaru torfowisk i terenów 
podmokłych

Or. en

Poprawka 1689
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleb bogatych w węgiel Utrzymanie obszaru gleb bogatych w
węgiel

Or. en
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Poprawka 1690
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleb bogatych w węgiel Ochrona gleb bogatych w węgiel
umożliwiająca prace na torfowiskach do 
głębokości 60 cm

Or. en

Poprawka 1691
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 2 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleb bogatych w węgiel Utrzymanie obszaru gleb bogatych w
węgiel

Or. en

Poprawka 1692
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 3 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
w glebie

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
w glebie w sposób ograniczający 
zanieczyszczenie powietrza

Or. en
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Poprawka 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 3 a (nowa) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

GAEC 3a Maksymalna gęstość obsady

Or. en

Uzasadnienie

Gęstość obsady w Europie wymaga zmniejszenia, aby ograniczyć niepożądane skutki sektora 
dla klimatu i różnorodności biologicznej. Obecna średnia gęstość obsady w UE wynosi 0,7 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza na hektar, a niniejsza poprawka ma sprawić, 
aby średnia ta stała się nowym limitem, co ograniczyłoby całkowitą gęstość obsady w 
Europie.

Poprawka 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 3 (nowa) – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nieprzekraczanie limitu wynoszącego 0,7 
dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza na hektar gruntów rolnych

Or. en

Uzasadnienie

Gęstość obsady w Europie wymaga zmniejszenia, aby ograniczyć niepożądane skutki sektora 
dla klimatu i różnorodności biologicznej. Obecna średnia gęstość obsady w UE wynosi 0,7 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza na hektar, a niniejsza poprawka ma sprawić, 
aby średnia ta stała się nowym limitem, co ograniczyłoby całkowitą gęstość obsady w 
Europie.

Poprawka 1695
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik III – SMR 1 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i

Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej

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

art. 11 ust. 3 lit. e) i art. 11 ust. 3 lit. h) w
odniesieniu do obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

art. 4 i 11 w odniesieniu do stosowania 
pomiarów w celu poboru wody w 
granicach ustalonych dla danego 
dorzecza

Or. en

Uzasadnienie

Stanowiło to normę dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) w 
poprzednich rozporządzeniach i już teraz jest stosowane w wielu państwach członkowskich. 
Ponieważ spodziewane są coraz gorętsze i suchsze lata, konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej ilości wody dla każdego, także po to, aby unikać wyczerpania warstw 
wodonośnych, które sprawia, że zwierciadło wody spada w wielu regionach. Plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu już zostały wprowadzone w całej UE, jest to zatem 
dostosowane do potrzeb lokalnych/regionalnych.

Poprawka 1696
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 1 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej;

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 art. 11 ust. 3 lit. e), art. 11 ust. 3 lit. h), art.
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odniesieniu do obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

11 ust. 3 lit. j) i art. 11 ust. 3 lit. k) w
odniesieniu do obowiązkowych wymogów 
dotyczących kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń fosforanami

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1697
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 1 – Główne cele norm (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zanieczyszczenia i 
eutrofizacji wody, poprawa jakości wody 
oraz osiągnięcie dobrego stanu 
jednolitych części wód i wód gruntowych

Or. en

Poprawka 1698
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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 art. 5

Or. pl
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Uzasadnienie

W ramach SMR 2 jako podstawę do wymogów wskazano art. 4 i 5 dyrektywy Rady 
91/676/EWG (dyrektywa azotanowa). Mając na względzie, że art. 4 zobowiązuje p.cz. do 
ustanowienia zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej, który ma być dobrowolnie wprowadzany 
w życie przez rolników, dlatego wydaje się, że ten artykuł powinien zostać usunięty z 
wymogów warunkowości.

Poprawka 1699
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 2 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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 art. 4 i 5 oraz wdrożenie norm dobrej 
praktyki rolniczej, które obejmują punkty 
podane w załączniku IIa do dyrektywy 
91/676/EWG zarówno w granicach stref 
podatnych wyznaczonych zgodnie z art. 3 
ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, jak i poza 
tymi strefami

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1700
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Gleba (ochrona i jakość) – Wymogi i normy – SMR 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SMR 2a Dyrektywa [dyrektywa XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ograniczenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko]. Proponowany zakaz 
oksydegradowalnych tworzyw sztucznych 
(nie mogłyby mieć żadnych zastosowań w 
rolnictwie)

Or. en

Uzasadnienie

W razie braku wymogów w tym zakresie w dyrektywie jako GAEC należy zaproponować 
zakaz oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, ponieważ tworzywa te są toksyczne dla gleby 
i nie spełniają funkcji, dla której zostały wprowadzone – bezpiecznej degradacji w 
środowisku.

Poprawka 1701
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 4 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych bez stosowania 
agrochemikaliów

Or. en

Uzasadnienie

Strefy buforowe są skuteczne w zwalczaniu zanieczyszczenia cieków wodnych, mogą być 
jednak stosowane w celu wspierania różnorodności biologicznej wyłącznie pod warunkiem 
zakazu stosowania pestycydów.

Poprawka 1702
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik III – GAEC 4 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych1

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych bez stosowania 
pestycydów lub nawozów, zawierających 
rośliny atrakcyjne dla owadów 
zapylających, w tym w razie potrzeby 
drzewa1

______________________ ______________________

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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz stosowania pestycydów i nawozów umożliwia maksymalizację korzyści 
środowiskowych, jakie przynoszą strefy buforowe. Ponadto udowodniono, że strefy buforowe 
zawierające drzewa stanowią skuteczny środek na przykład zapewniania cennych siedlisk dla 
dzikiej flory i fauny oraz wspierają różnorodność biologiczną.

Poprawka 1703
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 4 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych1

Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych1 o minimalnej szerokości 
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3 m, na których nie można stosować 
nawozów i środków ochrony roślin, oraz 6
m w przypadku wód drugiego rzędu, przy 
czym zakaz stosowania nawozów i
pestycydów odnosi się do pierwszych 3 m

______________________ ______________________

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.

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.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1704
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 4 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona koryt rzecznych przed 
zanieczyszczeniem i spływem wody

Ochrona koryt rzecznych, dostaw wody i 
gatunków lub ekosystemów wodnych
przed zanieczyszczeniem, substancjami 
toksycznymi i spływem wody

Or. en

Poprawka 1705
Merja Kyllönen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 4 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona koryt rzecznych przed 
zanieczyszczeniem i spływem wody

Ochrona koryt rzecznych, owadów 
zapylających i gatunków/ekosystemów 
wodnych przed zanieczyszczeniem, 
substancjami toksycznymi i spływem 
wody

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz stosowania pestycydów i nawozów umożliwia maksymalizację korzyści 
środowiskowych, jakie przynoszą strefy buforowe. Dodatkowo udowodniono, że strefy 
buforowe zawierające drzewa stanowią skuteczny środek na przykład zapewniania cennych 
siedlisk dla dzikiej flory i fauny oraz wspierają różnorodność biologiczną.

Poprawka 1706
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Nie jest zasadnym wdrożenie tak złożonego rozwiązania, jakim jest narzędzie dotyczące 
zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi. Norma ta będzie generowała 
zbyt duże koszty i obciążenia administracyjne. Zobowiązywanie wszystkich rolników do 
stosowania tych obowiązków spowoduje wzrost kosztów i nakładów związanych z ich 
realizacją

Poprawka 1707
Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Opcjonalnie dla państw członkowskich –
stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

____________________ ____________________

2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

a) elementy a) elementy

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i
kontroli;

• 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 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;

• 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.

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

b) funkcje 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;

• 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;

• umożliwienie dwukierunkowej 
komunikacji między instytucjami 
zarządzającymi / agencjami płatniczymi a
rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego • modułowość i możliwość dalszego 
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wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych powinno być dla państw członkowskich dobrowolne. Ważne jest, 
aby państwa członkowskie mogły rekompensować rolnikom dodatkowe koszty działań w 
ramach II filaru. Dlatego zamiast wprowadzania warunkowości cele te należy osiągać albo 
za pośrednictwem filaru II, albo opcji dla państw członkowskich dostępnej w ramach usług 
doradczych dla rolników (art. 13). W każdym przypadku państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość włączania niezbędnych operacji do już posiadanego oprogramowania zamiast 
stosować narzędzia FaST. 

Poprawka 1708
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie narzędzia dotyczącego
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Stosowanie narzędzi dotyczących
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie ograniczania nakładów 
produkcyjnych oraz narzędzi służących do 
monitorowania flory i fauny oraz 
humifikacji w glebie

______________________
2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje: 

a) elementy

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie rolnicze nakłady produkcyjne, nie tylko składniki pokarmowe, a także umożliwiać 
rolnikom zarządzanie życiem w glebie i warstwą uprawną gleby oraz ich rozbudowywanie. 
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Poprawka 1709
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw
rolnych2

______________________ ______________________
2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

a) elementy a) elementy

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i
kontroli;

• 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 pochodzące z badań 
próbek gleby o odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej;

• informacje na temat właściwych 
praktyk zarządzania, historii upraw i celów 
dotyczących plonów;

• 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;

• informacje dotyczące ograniczeń 
prawnych i wymogów w zakresie 
gospodarki składnikami pokarmowymi w
gospodarstwie; oraz stosowania 
pestycydów i produktów weterynaryjnych;

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

b) funkcje 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;

• 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 

• umożliwienie dwukierunkowej 
komunikacji między instytucjami 
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zarządzającymi / agencjami płatniczymi a
rolnikami;

zarządzającymi / agencjami płatniczymi a
rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie rolnicze nakłady produkcyjne, takie jak pestycydy, produkty biobójcze lub 
weterynaryjne.

Poprawka 1710
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Osiąganie równowagi składników 
pokarmowych przez stosowanie narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych2 i środków 
ochrony roślin

______________________ ______________________
2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

a) elementy a) elementy

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i
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kontroli; kontroli;

• informacje pochodzące z badań 
próbek gleby o odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej;

• 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 na temat właściwych 
praktyk zarządzania, historii upraw i celów 
dotyczących plonów;

• informacje dotyczące ograniczeń 
prawnych i wymogów w zakresie 
gospodarki składnikami pokarmowymi w
gospodarstwie;

• informacje dotyczące ograniczeń 
prawnych i wymogów w zakresie
gospodarki składnikami pokarmowymi w
gospodarstwie;

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

b) funkcje 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;

• 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;

• umożliwienie dwukierunkowej 
komunikacji między instytucjami 
zarządzającymi / agencjami płatniczymi a
rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1711
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2

Stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych2 w przypadku systemów 
rolniczych, w których ilość azotu 
przekracza 40 kg/ha.

______________________ ______________________
2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

2 Narzędzie obejmuje co najmniej 
następujące elementy i funkcje:

a) elementy a) elementy

• odpowiednie informacje o
gospodarstwie oparte na systemie 
identyfikacji działek rolnych oraz 
zintegrowanym systemie zarządzania i
kontroli;

• 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 pochodzące z badań 
próbek gleby o odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej;

• informacje na temat właściwych 
praktyk zarządzania, historii upraw i celów 
dotyczących plonów;

• 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;

• informacje dotyczące ograniczeń 
prawnych i wymogów w zakresie 
gospodarki składnikami pokarmowymi w
gospodarstwie;

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

• kompletny bilans składników 
pokarmowych.

b) funkcje 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;

• 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

• umożliwienie dwukierunkowej 
komunikacji między instytucjami 
zarządzającymi / agencjami płatniczymi a
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rolnikami; rolnikami;

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• modułowość i możliwość dalszego 
wspierania celów zrównoważonego 
rozwoju (np. zarządzanie emisjami, 
gospodarka wodna)

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• poszanowanie unijnych zasad 
interoperacyjności, otwartości i
ponownego wykorzystania;

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

• zagwarantowanie bezpieczeństwa 
danych i prywatności zgodnie z
najlepszymi dostępnymi standardami.

Or. en

Poprawka 1712
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona gospodarka składnikami 
pokarmowymi

Zrównoważona gospodarka składnikami 
pokarmowymi, pestycydami i produktami 
weterynaryjnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie rolnicze nakłady produkcyjne, takie jak pestycydy, produkty biobójcze lub 
weterynaryjne.

Poprawka 1713
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona gospodarka składnikami Zrównoważona gospodarka nakładami 
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pokarmowymi produkcyjnymi, w tym składnikami 
pokarmowymi i agrochemikaliami, 
żyznością długoterminową, 
pochłanianiem dwutlenku węgla i 
retencją wody

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie rolnicze nakłady produkcyjne, nie tylko składniki pokarmowe, a także umożliwiać 
rolnikom zarządzanie życiem w glebie i warstwą uprawną gleby oraz ich rozbudowywanie.

Poprawka 1714
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona gospodarka składnikami 
pokarmowymi

Zrównoważona gospodarka składnikami 
pokarmowymi odpowiednia do rozmiarów 
i intensywności gospodarstwa

Or. en

Poprawka 1715
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 a (nowa) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna gęstość obsady w ramach 
pojemności środowiska w dorzeczu 
powiązana z powierzchnią upraw 
paszowych lub pastwisk dla przeżuwaczy

Or. en
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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.

Poprawka 1716
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 5 a (nowa) – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krążenie składników pokarmowych w
obiegu zamkniętym, ograniczenie utraty 
nadmiarowych składników pokarmowych 
i zanieczyszczenia wód, unikanie 
strukturalnej nadprodukcji

Or. en

Poprawka 1717
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Główna tematyka – Tytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gleba (ochrona i jakość) Zdrowa, żyjąca gleba (ochrona i jakość, 
budowa warstw uprawnych)

Or. en

Poprawka 1718
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia utraty materii organicznej w 
glebie i ryzyka degradacji gleby, w tym 
uwzględnianie nachylenia terenu

Or. en

Poprawka 1719
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Odpowiednie zarządzanie orką i glebą
przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka 
degradacji gleby, w tym uwzględnianie 
nachylenia terenu

Or. en

Poprawka 1720
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby na 
najbardziej narażonych na to działkach, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli ten wymóg miałby charakter ogólny i bezwarunkowy, mógłby powodować istotne 
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komplikacje dla działalności rolniczej na tych terenach. Aby móc lepiej ukierunkować środki na 
działki najbardziej podatne na to zagrożenie, do wymogu należy włączyć zapis „na najbardziej 
narażonych na to działkach”.

Poprawka 1721
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Zarządzanie orką zapobiegające degradacji 
gleby, w tym uwzględnianie nachylenia 
terenu oraz zapewnianie zdolności gleby 
do retencji wody

Or. en

Poprawka 1722
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Zmniejszenie ryzyka degradacji gleby
przez zarządzanie orką, przy czym w
przypadku istotnej erozji gleby 
spowodowanej gospodarowaniem glebą 
zarządca gruntu musi wykazać, że 
przeprowadził odpowiednie działania

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1723
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia ryzyka degradacji gleby, w
tym uwzględnianie nachylenia terenu

Zarządzanie orką przyczyniające się do 
zmniejszenia utraty materii organicznej w 
glebie, ryzyka degradacji gleby, w tym 
uwzględnianie nachylenia terenu

Or. en

Poprawka 1724
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowane do warunków danego 
miejsca minimalne gospodarowanie 
gruntami w celu ograniczenia erozji

Dostosowane do warunków danego 
miejsca minimalne gospodarowanie 
gruntami w celu ograniczenia erozji i 
utrzymywania zasobów węgla

Or. en

Poprawka 1725
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowane do warunków danego 
miejsca minimalne gospodarowanie
gruntami w celu ograniczenia erozji

Minimalne wymogi gospodarowania
gruntami w odniesieniu do zdolności gleby 
do retencji wody, odzwierciedlające 
występowanie suszy i warunków 
specyficznych dla danego terenu
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Or. en

Poprawka 1726
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 6 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowane do warunków danego 
miejsca minimalne gospodarowanie 
gruntami w celu ograniczenia erozji

Dostosowane do warunków danego 
miejsca minimalne gospodarowanie 
gruntami w celu ograniczenia erozji
zwiększanie i utrzymywanie zawartości 
węgla w glebie

Or. en

Poprawka 1727
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zwiększone ryzyko nagłych powodzi i ekstremalnych zdarzeń 
meteorologicznych nie należy przewidywać ugorowania, chyba że odbywa się ono w celu 
przeprowadzenia orki.

Poprawka 1728
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania w
newralgicznym(-ch) okresie(-ach) i 
zarządzanie nim w sposób pozwalający na 
uniknięcie degradacji różnorodności 
biologicznej

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku upraw okrywowych roślin/odmian szczególnie 
atrakcyjnych dla owadów zapylających sadzonych na obszarach zajmowanych wcześniej 
przez uprawy, na których stosowano trwałe lub systemowe substancje zanieczyszczające 
(Simon-Delso et al., 2017). Ponadto przed wdrożeniem tego środka w niektórych regionach 
Europy należy ocenić skutki obecności masowo zakwitających, atrakcyjnych dla pszczół 
upraw w okresie późnej jesieni/wczesnej zimy dla agro-bioróżnorodności. Na podstawie tych 
wyników państwa członkowskie mogłyby zalecić unikanie zakwitania atrakcyjnych dla pszczół 
międzyplonów i upraw okrywowych.

Poprawka 1729
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach) z 
wyjątkiem uprawy roślin pastewnych 
służących do wypasu na miejscu i 
produkcji dodatkowych pasz dla zwierząt 
uzupełniających całoroczne systemy 
wypasu

Or. en

Poprawka 1730
Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Opcjonalnie dla państw członkowskich –
unikanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach) na 
najbardziej newralgicznych działkach

Or. en

Uzasadnienie

„Niestosowanie ugorowania w najbardziej newralgicznym(-ch) okresie(-ach)” mogłoby oznaczać 
całkowity zakaz ugorowania. Taki wymóg byłby skrajnie rygorystyczny. Wymóg ten ograniczałby 
tę praktykę rolną szczególnie w niektórych państwach członkowskich, dlatego powinien on być dla 
państw członkowskich opcjonalny. Tego rodzaju cele powinny raczej być osiągane w ramach 
środków filaru II.

Poprawka 1731
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach) i 
zarządzanie nim tak, aby unikać skutków 
dla różnorodności biologicznej

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku upraw okrywowych roślin/odmian szczególnie 
atrakcyjnych dla owadów zapylających sadzonych na obszarach zajmowanych wcześniej przez 
uprawy, na których stosowano trwałe lub systemowe substancje zanieczyszczające (Simon-
Delso et al., 2017). Ponadto przed wdrożeniem tego środka w niektórych regionach Europy 
należy ocenić skutki obecności masowo zakwitających, atrakcyjnych dla pszczół upraw w 
okresie późnej jesieni/wczesnej zimy dla agro-bioróżnorodności. Na podstawie tych wyników 
państwa członkowskie mogłyby zalecić unikanie zakwitania atrakcyjnych dla pszczół 
międzyplonów i upraw okrywowych.
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Poprawka 1732
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleby w zimie Ochrona gleby w zimie

Ochrona agro-bioróżnorodności

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku upraw okrywowych roślin/odmian szczególnie 
atrakcyjnych dla owadów zapylających sadzonych na obszarach zajmowanych wcześniej 
przez uprawy, na których stosowano trwałe lub systemowe substancje zanieczyszczające 
(Simon-Delso et al., 2017). Ponadto przed wdrożeniem tego środka w niektórych regionach 
Europy należy ocenić skutki obecności masowo zakwitających, atrakcyjnych dla pszczół 
upraw w okresie późnej jesieni/wczesnej zimy dla agro-bioróżnorodności. Na podstawie tych 
wyników państwa członkowskie mogłyby zalecić unikanie zakwitania atrakcyjnych dla pszczół 
międzyplonów i upraw okrywowych.

Poprawka 1733
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleby w zimie Ochrona gleby w zimie

Ochrona agro-bioróżnorodności

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku upraw okrywowych roślin/odmian szczególnie 
atrakcyjnych dla owadów zapylających sadzonych na obszarach zajmowanych wcześniej przez 
uprawy, na których stosowano trwałe lub systemowe substancje zanieczyszczające (Simon-
Delso et al., 2017). Ponadto przed wdrożeniem tego środka w niektórych regionach Europy 
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należy ocenić skutki obecności masowo zakwitających, atrakcyjnych dla pszczół upraw w 
okresie późnej jesieni/wczesnej zimy dla agro-bioróżnorodności. Na podstawie tych wyników 
państwa członkowskie mogłyby zalecić unikanie zakwitania atrakcyjnych dla pszczół 
międzyplonów i upraw okrywowych.

Poprawka 1734
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania przez 
maksymalnie 3 następujące po sobie 
tygodnie między orką i sadzeniem na 
gruntach ornych oraz niestosowanie 
ugorowania przez maksymalnie 3
tygodnie w uprawach trwałych

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1735
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach)

Niestosowanie ugorowania w najbardziej 
newralgicznym(-ch) okresie(-ach) z 
wyjątkiem uprawy roślin pastewnych 
służących do wypasu na miejscu i 
produkcji dodatkowych pasz dla zwierząt 
uzupełniających całoroczne systemy 
wypasu

Or. en
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Poprawka 1736
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleby w zimie Ochrona gleby w zimie umożliwiająca 
jednocześnie tradycyjne praktyki

Or. en

Poprawka 1737
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleby w zimie Ochrona gleby w zimie umożliwiająca 
jednocześnie tradycyjne praktyki

Or. en

Poprawka 1738
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 7 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona gleby w zimie Fizyczna ochrona gleby przed erozją, 
utrzymanie flory i fauny w glebie

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na zwiększone ryzyko nagłych powodzi i ekstremalnych zdarzeń 
meteorologicznych nie należy przewidywać ugorowania, chyba że odbywa się ono w celu 
przeprowadzenia orki; korzenie wiążą glebę. Dodatkowo najgorsza sytuacja dla gleby 
występuje wtedy, gdy nie jest ona pokryta roślinnością, ponieważ oznacza to brak pożywienia 
dla pożytecznej flory i fauny budującej warstwę uprawną gleby: na przykład środowiska 
bakteryjne tworzące warstwę uprawną gleby (przez humifikację) wymagają wkładu materii 
organicznej i substancji uwalnianych przez korzenie żywych roślin.

Poprawka 1739
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Płodozmian z co najmniej czteroletnią 
rotacją, z uwzględnieniem roślin 
strączkowych na wszystkich terenach 
uprawnych

Or. en

Uzasadnienie

Pomoże to w ograniczeniu uzależnienia od przywozu soi, a zatem przyczyni się do 
zapobiegania wylesianiu i zawłaszczaniu gruntów oraz naruszeniom praw człowieka w 
krajach globalnego Południa.

Poprawka 1740
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Płodozmian z co najmniej czteroletnią 
rotacją

Or. en
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Uzasadnienie

Płodozmian ogranicza pozostałości pestycydów w glebie będące wynikiem trwałego lub 
systemowego charakteru tych substancji (np. Simon-Delso et al., 2017).

Poprawka 1741
Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian skreśla się

Or. en

Poprawka 1742
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Płodozmian z co najmniej czteroletnią 
rotacją, z uwzględnieniem co najmniej 
jednej rośliny strączkowej na wszystkich 
terenach uprawnych

Or. en

Uzasadnienie

Nadszedł czas, aby podjąć konkretne działania w celu zwiększenia produkcji upraw roślin 
wysokobiałkowych, czego można dokonać przez wprowadzenie obowiązku włączenia co 
najmniej jednej rośliny strączkowej do płodozmianu stosowanego przez rolników. Ponadto 
zostało naukowo udowodnione, że płodozmian ogranicza pozostałości pestycydów w glebie 
będące wynikiem trwałego lub systemowego charakteru tych substancji (np. Simon-Delso et al., 
2017).
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Poprawka 1743
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie potencjału gleby Zachowanie potencjału gleby

Przerywanie cykli reprodukcyjnych 
agrofagów 

Zmniejszanie podatności na ataki 
agrofagów

Zwiększanie wiązania azotu 

Dostarczanie pasz dla zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Płodozmian ogranicza pozostałości pestycydów w glebie będące wynikiem trwałego lub 
systemowego charakteru tych substancji (np. Simon-Delso et al., 2017).

Poprawka 1744
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie potencjału gleby Zachowanie potencjału gleby

Przerywanie cykli reprodukcyjnych 
agrofagów

Zmniejszanie podatności na ataki 
agrofagów

Zwiększanie wiązania azotu

Dostarczanie pasz dla zwierząt

Or. en
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Uzasadnienie

Nadszedł czas, aby podjąć konkretne działania w celu zwiększenia produkcji upraw roślin 
wysokobiałkowych, czego można dokonać przez wprowadzenie obowiązku włączenia co 
najmniej jednej rośliny strączkowej do płodozmianu stosowanego przez rolników. Ponadto 
zostało naukowo udowodnione, że płodozmian ogranicza pozostałości pestycydów w glebie 
będące wynikiem trwałego lub systemowego charakteru tych substancji (np. Simon-Delso et 
al., 2017).

Poprawka 1745
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Płodozmian oznacza praktykę polegającą 
na corocznej zmianie upraw na 
określonym polu, dokonywanej według 
zaplanowanego modelu lub w
zaplanowanej kolejności w następujących 
po sobie latach zbiorów, dzięki czemu 
rośliny tego samego rodzaju nie są 
nieprzerwanie uprawiane na tym samym 
polu, co obejmuje, między innymi, rośliny 
ochronne i międzyplony. Praktykę 
obsiewania mieszankami traw 
tymczasowych użytków zielonych można 
uważać za część płodozmianu, która nie 
jest w stanie spełnić dwóch z tych celów.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1746
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Płodozmian lub inne praktyki o 
równoważnym celu, takie jak 
dywersyfikacja upraw

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny wybrać płodozmian lub inne praktyki o równoważnym celu, takie 
jak dywersyfikacja upraw. Płodozmian zazwyczaj obejmuje rotację w wymiarze kilku lat, co 
utrudnia jego kontrolę, ponieważ lokalizacja działek rolnych zmienia się co roku. Dodatkowo 
niektóre działki są dzierżawione i osoba prowadząca na nich uprawy może ulec zmianie, co 
dodatkowo komplikuje te kontrole.

Poprawka 1747
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płodozmian Dywersyfikacja upraw

Or. fr

Poprawka 1748
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie potencjału gleby Zachowanie potencjału gleby (unikanie 
monokultur, zmniejszanie podatności na 
atak agrofagów), zwiększenie liczebności 
flory i fauny w glebie i wiązania azotu w 
celu użyźnienia gleby, przerywanie cykli 
reprodukcyjnych agrofagów

Or. en



AM\1175106PL.docx 107/140 PE632.119v03-00

PL

Uzasadnienie

Zapewnia to pożądane przez wszystkich korzyści agronomiczne wynikające z płodozmianu z 
udziałem roślin strączkowych. Dodatkowo rośliny strączkowe dostarczałyby żywności i pasz 
dla zwierząt.

Poprawka 1749
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 8 a (nowa) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz stosowania oksydegradowalnych 
tworzyw sztucznych w foliach rolniczych

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka proponowana na wypadek gdyby poprzednia poprawka nie doprowadziła do 
możliwości zastosowania SMR (tj. jeśli prawodawstwo w sprawie produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych nie doprowadzi do zakazu stosowania oksydegradowalnych 
tworzyw sztucznych).

Poprawka 1750
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 3 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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):

art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4

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)

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1751
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 3 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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).

art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4.

art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4, art. 9 ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 1752
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 4 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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):

art. 6 ust. 1 i 2 art. 2, art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 
ust. 1, art. 13 ust. 1

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.
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Poprawka 1753
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 4 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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):

art. 6 ust. 1 i 2 art. 2 ust. 3 i art. 6 ust. 1 i 2

Or. en

Poprawka 1754
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne bez 
stosowania agrochemikaliów

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

 Środki ochrony i zwiększania agro-
bioróżnorodności

Or. en
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Uzasadnienie

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf

Poprawka 1755
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne bez 
stosowania agrochemikaliów 
wynoszący 10 %

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

Or. en

Uzasadnienie

10 % naturalnej roślinności stanowiłoby dobrą podstawę do wspierania różnorodności 
biologicznej i ochrony wody.
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Poprawka 1756
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne

 Wynoszący 7 % minimalny udział 
powierzchni użytków rolnych 
wykorzystanej na obiekty lub obszary 
nieprodukcyjne, które są wolne od 
środków chemicznych

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

  Tworzenie miedzy z roślinami 
kwitnącymi

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1757
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny udział powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na obiekty lub 
obszary nieprodukcyjne 

Minimalny udział powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na różnorodne pod 
względem biologicznym obiekty lub 
obszary, obiekty wodne, stawy i strumienie
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Or. en

Poprawka 1758
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na
różnorodne pod względem 
biologicznym obiekty lub obszary, w 
tym stawy i strumienie

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków 
oraz okresu wychowu młodych

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

Or. en

Poprawka 1759
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni użytków 
rolnych wykorzystanej na obiekty lub 
obszary nieprodukcyjne

 Minimalny udział obszarów 
proekologicznych na odpowiednich 
obszarach 

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie „na odpowiednich obszarach” można dodać, aby umożliwić dalsze stosowanie 
wyjątków obecnie obowiązujących na obszarach proekologicznych podlegających płatnościom z 
tytułu zazieleniania, takich jak odstępstwo dotyczące lasów. Lepsze będzie zastosowanie tutaj 
aktualnie używanego terminu „obszary proekologiczne”.

Poprawka 1760
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na 
obiekty lub obszary nieprodukcyjne

 Minimalny udział powierzchni 
użytków rolnych zdefiniowany przez 
państwa członkowskie i przeznaczany
na obiekty lub obszary nieprodukcyjne
i produkcyjne służące różnorodnościo 
biologicznej

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zachowanie charakterystycznych 
elementów krajobrazu

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

 Fakultatywnie – środki 
przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się inwazyjnych gatunków roślin

Or. pl

Uzasadnienie

Ograniczenie obowiązku minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych jedynie do 
obiektów lub obszarów nieprodukcyjnych może powodować sytuację, że rolnicy będą 
zmuszani do wyłączania swoich gruntów z produkcji. Zarówno obszary nieprodukcyjne jak i 
produkcyjne mogą realizować cel poprawy ochrony bioróżnorodności. P.cz powinno mieć 
możliwość określenia minimalnego poziomu gruntów przeznaczonych na te cele.

Poprawka 1761
Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych, a 
zwłaszcza zwiększania funkcjonalnej 
różnorodności biologicznej i liczebności 
gatunków pożytecznych

Or. en

Uzasadnienie

Tzw. obszary nieprodukcyjne umożliwiają tworzenie wkładów produkcyjnych (usług 
ekosystemowych) opartych na bioróżnorodości, takich jak usługi zapylania lub recykling
składników pokarmowych.

Poprawka 1762
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych, a 
zwłaszcza zwiększania funkcjonalnej 
różnorodności biologicznej i liczebności 
gatunków pożytecznych

Or. en

Uzasadnienie

10 % naturalnej roślinności stanowiłoby dobrą podstawę do wspierania różnorodności 
biologicznej i ochrony wody.

Poprawka 1763
Mairead McGuinness



AM\1175106PL.docx 115/140 PE632.119v03-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie nieprodukcyjnych
obiektów i obszarów w celu poprawy 
różnorodności biologicznej w
gospodarstwach rolnych

Utrzymywanie obiektów i obszarów w celu 
poprawy różnorodności biologicznej w
gospodarstwach rolnych

Or. en

Poprawka 1764
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie nieprodukcyjnych
obiektów i obszarów w celu poprawy 
różnorodności biologicznej w
gospodarstwach rolnych

Utrzymywanie obiektów i obszarów w celu 
poprawy różnorodności biologicznej w
gospodarstwach rolnych

Or. en

Poprawka 1765
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 9 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów 
i obszarów w celu poprawy różnorodności 
biologicznej w gospodarstwach rolnych, w 
tym funkcjonalnej różnorodności 
biologicznej i liczebności gatunków 
pożytecznych
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Or. en

Uzasadnienie

Zwiększanie funkcjonalnej różnorodności biologicznej obejmującej owady zapylające i 
drapieżniki żywiące się agrofagami pomaga zapewniać długoterminową żyzność gleby i 
produktywność przez wykorzystywanie naturalnych procesów.

Poprawka 1766
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zakaz przekształcania lub orania 
trwałych użytków zielonych na 
obszarach należących do sieci Natura 
2000

 Zakaz przekształcania lub orania 
trwałych użytków zielonych na 
obszarach należących do sieci Natura 
2000, chyba że państwa członkowskie 
mogą wykazać, iż odstępstwo od tej 
reguły jest potrzebne do osiągnięcia 
celów ochrony tych obszarów

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1767
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000

Opcjonalnie dla państw członkowskich –
zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000
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Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące trwałych użytków zielonych stanowią problem dla niektórych państw 
członkowskich. Tego rodzaju cele powinny raczej być wspieranie w ramach filaru II. Jednolita 
zasada dla wszystkich państw członkowskich nie byłaby skuteczna, a nawet mogłaby mieć 
negatywny wpływ na klimat i środowisko w państwach członkowskich, w których trwałe użytki 
zielone są rzadkie ze względu na warunki agronomiczne.

Poprawka 1768
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000

Oranie trwałych użytków zielonych na 
obszarach należących do sieci Natura 2000
wymaga zgody instytucji zarządzającej

Or. en

Poprawka 1769
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach
wrażliwych pod względem środowiskowym
należących do sieci Natura 2000

Or. pl

Uzasadnienie

Norma nie powinna dotyczyć wszystkich TUZ na Naturze 2000 a jedynie powinna zostać 
ograniczona do tych TUZ, które są związane z występowaniem chronionych siedlisk i 
gatunków. Objęcie zakazem wszystkich TUZ na obszarach Natura 2000 może być zbyt 
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restrykcyjne w sytuacji, gdy na podstawie przepisów dyrektywy ptasiej i siedliskowej nie na 
wszystkich TUZ’ach wskazano konieczność ochrony siedlisk i ptaków.

Poprawka 1770
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000

Oranie trwałych użytków zielonych na 
obszarach należących do sieci Natura 2000
wymaga zgody instytucji zarządzającej 
państwa członkowskiego

Or. en

Poprawka 1771
Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz przekształcania lub orania trwałych 
użytków zielonych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jak wielokrotnie podkreślali posłowie, zakaz orania zagraża przyszłości wielu gospodarstw 
rodzinnych i działek należących do tych gospodarstw na wielu obszarach Natura 2000, a Komisja 
Europejska wciąż nie zaproponowała odpowiedniej elastyczności ani żadnego rozwiązania tego 
problemu, który występuje np. w Niderlandach. Proponując ponowne wprowadzenie zakazu 
orania w odniesieniu do wszystkich trwałych użytków zielonych, państwa członkowskie, 
Parlament i Komisja dążą do popełnienia tego samego błędu, jaki instytucje popełniły, 
przyjmując art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.
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Poprawka 1772
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – GAEC 10 – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona siedlisk i gatunków Ochrona siedlisk i gatunków, pochłanianie 
dwutlenku węgla

Or. en

Poprawka 1773
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 6 a (nowy) – Główne cele norm

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie [rozporządzenie (UE) 
2018/XXX Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie weterynaryjnych 
produktów leczniczych i uchylające art. 
107 i 108 dyrektywy 2001/82/WE]

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z tym samym aktem prawnym, który wkrótce zostanie opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 1774
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 7 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 
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lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i
rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 
31):

lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i
rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 
31):

art. 3, 4 i 5 art. 3, 4 i 5

Ten SMR stanowi opcję dla państw 
członkowskich, w których stosowane są 
wsparcie związane z wielkością produkcji 
zwierzęcej i wsparcie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich związane z produkcją 
zwierzęcą.

Or. en

Uzasadnienie

Nieprzestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt także prowadzi do obniżenia płatności 
związanych z wielkością produkcji i wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich związanego z
produkcją zwierzęcą. Tego rodzaju podwójne sankcje są trudne do zrozumienia dla rolników i 
można ich uniknąć przez usunięcie SMR 7–9 z obowiązującej warunkowości, przynajmniej w 
państwach członkowskich, w których stosowane są płatności związane z wielkością produkcji i 
wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich związane z produkcją zwierzęcą, np. płatności z 
tytułu dobrostanu zwierząt.

Poprawka 1775
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 8 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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).

art. 4 i 7 art. 4 i 7

Ten SMR stanowi opcję dla państw 
członkowskich, w których stosowane są 
wsparcie związane z wielkością produkcji 
zwierzęcej i wsparcie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich związane z produkcją 
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zwierzęcą.

Or. en

Uzasadnienie

Nieprzestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt także prowadzi do obniżenia płatności 
związanych z wielkością produkcji i wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich związanego z 
produkcją zwierzęcą. Tego rodzaju podwójne sankcje są trudne do zrozumienia dla rolników i 
można ich uniknąć przez usunięcie SMR 7–9 z obowiązującej warunkowości, przynajmniej w 
państwach członkowskich, w których stosowane są płatności związane z wielkością produkcji i 
wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich związane z produkcją zwierzęcą, np. płatności z 
tytułu dobrostanu zwierząt.

Poprawka 1776
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 11 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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)

skreśla się

art. 18 ust. 1 ograniczony do pryszczycy, 
choroby pęcherzykowej świń i choroby 
niebieskiego języka

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

SMR ten został usunięty z zakresu zasady wzajemnej zgodności w trakcie ostatniej reformy i 
nie należy ponownie włączać go do warunkowości.

Poprawka 1777
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 12 – Wymogi i normy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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 art. 55 zdanie pierwsze i drugie

art. 67

Or. en

Uzasadnienie

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Poprawka 1778
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 12 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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 art. 55 zdanie pierwsze i drugie
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art. 67 ust. 1 zdanie drugie, trzecie i 
czwarte

Musi być ono również zgodne z 
przepisami dyrektywy 2009/128/WE, a w 
szczególności z ogólnymi zasadami 
integrowanej ochrony roślin, o których 
mowa w art. 14 tej dyrektywy oraz w 
załączniku III do niej, które będą 
stosowane najpóźniej od stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Poprawka 1779
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 12 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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 art. 55 i 67

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 55 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 dotyczy integrowanej ochrony roślin; może ona 
ograniczyć stosowanie pestycydów o 30–60 % bez spadku plonów (Jacquet et al., 2011; 
Lechenet et al., 2017). Art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 dotyczy prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej stosowania pestycydów, którą wszyscy rolnicy mający podpisane umowy z 
supermarketami i tak muszą prowadzić w ramach zapewniania jakości – państwa członkowskie 
mogłyby po prostu sprawdzać tę dokumentację, aby kontrolować spełnienie tego wymogu.

Poprawka 1780
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 13 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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; 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. 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

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie postępowania z
pestycydami, przechowywania pestycydów 
oraz utylizacji pozostałości pestycydów

art. 14 ust. 1, 2 i 5 w sprawie integrowanej 
ochrony roślin

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 1781
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik III – SMR 13 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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; 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. 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

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie postępowania z
pestycydami, przechowywania pestycydów 
oraz utylizacji pozostałości pestycydów

art. 14 w sprawie przyjęcia ośmiu zasad 
integrowanej ochrony roślin

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin (art. 14 dyrektywy nr 128/2009, dyrektywa w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów) jest obowiązkowe od 2014 r. Ważne jest 
zatem, aby je włączyć w rozszerzoną warunkowość, z uwagi na to, że (1) stosowanie 
integrowanej ochrony roślin nie tylko stanowi obowiązek prawny dla wszystkich 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, lecz także (2) stanowi praktykę, która 
może silnie przyczynić się do spełnienia zarówno ogólnych, jak i szczegółowych celów 
określonych w WPR, zwłaszcza tych związanych z ochroną różnorodności biologicznej.

Poprawka 1782
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 13 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 

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

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; 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. 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

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie postępowania z
pestycydami, przechowywania pestycydów 
oraz utylizacji pozostałości pestycydów

art. 14 w sprawie przyjęcia ośmiu zasad 
integrowanej ochrony roślin

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin (art. 14 dyrektywy nr 128/2009, dyrektywa w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów) jest obowiązkowe od 2014 r. Ważne jest 
zatem, aby je włączyć w rozszerzoną warunkowość, z uwagi na to, że (1) stosowanie 
integrowanej ochrony roślin nie tylko stanowi obowiązek prawny dla wszystkich 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, lecz także (2) stanowi praktykę, która 
może silnie przyczynić się do spełnienia zarówno ogólnych, jak i szczegółowych celów 
określonych w WPR, zwłaszcza tych związanych z ochroną różnorodności biologicznej.

Poprawka 1783
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 13 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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; 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. 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

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie postępowania z
pestycydami, przechowywania pestycydów 
oraz utylizacji pozostałości pestycydów

art. 14 w sprawie przyjęcia ośmiu zasad 
integrowanej ochrony roślin

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin (art. 14 dyrektywy nr 128/2009, dyrektywa w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów) jest obowiązkowe od 2014 r. Ważne jest 
zatem, aby je włączyć w rozszerzoną warunkowość, z uwagi na to, że (1) stosowanie 
integrowanej ochrony roślin nie tylko stanowi obowiązek prawny dla wszystkich 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, lecz także (2) stanowi praktykę, która 
może silnie przyczynić się do spełnienia zarówno ogólnych, jak i szczegółowych celów 
określonych w WPR, zwłaszcza tych związanych z ochroną różnorodności biologicznej.

Poprawka 1784
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 13 – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

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; Artykuł 5

art. 8 ust. 1–5

art. 9 ust. 1 w sprawie oprysków z 
powietrza

art. 11 w sprawie ochrony środowiska 
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wodnego i wody pitnej

art. 12 w odniesieniu do ograniczeń 
stosowania pestycydów na obszarach 
wyznaczonych na podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej i przepisów 
dotyczących sieci Natura 2000;

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

art. 13 ust. 1 i 3 w sprawie postępowania z
pestycydami, przechowywania pestycydów 
oraz utylizacji pozostałości pestycydów

art. 14 w sprawie przyjęcia ośmiu zasad 
integrowanej ochrony roślin

Or. en

Uzasadnienie

Integrowana ochrona roślin może ograniczyć stosowanie pestycydów o 30–60 % bez spadku 
plonów (Jacquet et al, 2011; Lechenet et al., 2017).

Poprawka 1785
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 15 a (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

art. 3–6

Or. en

Poprawka 1786
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 15 b (nowy) – Wymogi i normy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 (Dz.U. L 182 z 12.7.2007, 
s. 19):

art. 3

Or. en

Poprawka 1787
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 15 c (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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):

art. 3

Or. en

Poprawka 1788
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 15 d (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 
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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

Or. en

Poprawka 1789
Stefan Eck 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SMR 16a: Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania (podczas uboju w 
gospodarstwie) 

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 
produkcję mięsa 

SMR 16c: Dyrektywa Rady 1999/74/WE z 
dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony kur niosek 

SMR 16d: Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty w 
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o 
zdrowiu zwierząt”) (wejście w życie w 
2021 r.)

SMR 16e: Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z 
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
zootechnicznych i genealogicznych 
warunków dotyczących hodowli zwierząt 
hodowlanych czystorasowych i 
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mieszańców świni, handlu nimi i 
wprowadzania ich na terytorium Unii oraz 
handlu ich materiałem biologicznym 
wykorzystywanym do rozrodu i jego 
wprowadzania na terytorium Unii 
(„rozporządzenie w sprawie hodowli 
zwierząt”) (wejście w życie w 2018 r.) 

Or. en

Poprawka 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 16 a (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Rady 1099/2009 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas ich uśmiercania

Or. sv

Poprawka 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 16 b (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. sv
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Poprawka 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – SMR 16 c (nowy) – Wymogi i normy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 
lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony kur niosek

Or. sv

Poprawka 1793
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Rok 
kalendarz
owy

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 i 

kolejne

Belgia
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954

Bułgaria
776 281 

570
784 748 

620
793 215 

670
801 682 

719
810 149 

769
818 616 

819
818 616 

819

Republika 
Czeska

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

Dania
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520

Niemcy
4 823 

107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107939

4 823 
107 
939

4 823 107 
939

Estonia
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 

565
192 452 

828
192 452 

828

Irlandia
1 163 

938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 938 
279

1 163 
938 
279

1 163 938 
279

Grecja
2 036 

560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894
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Hiszpania
4 768 

736 
743

4 775 
898 
870

4 783 
060 
997

4 790 
223 
124

4 797 385 
252

4 804 
547 
379

4 804 547 
379

Francja
7 147 

786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

Chorwacja
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409

Włochy
3 560 

185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 185 
516

3 560 
185
516

3 560 185 
516

Cypr
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094

Łotwa
299 633 

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 

729
342 938 

763
342 938 

763

Litwa
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 

227
580 380 

223
580 380 

223

Luksemburg
32 131 

019
32 131 

019
32 131 

019
32 131 

019
32 131 

019
32 131 

019
32 131 

019

Węgry
1 219 

769 
672

1 219 
769 
672

1 219 
769 
672

1 219 
769 
672

1 219 769 
672

1 219 
769 
672

1 219 769 
672

Malta
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 492 4 507 

492
4 507 492

Niderlandy
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373

Austria
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537

Polska
2 972 

977 
807

3 003 
574 
280

3 034 
170 
753

3 064 
767 
227

3 095 363 
700

3 125 
960 
174

3 125 960 
174

Portugalia
584 824 

383
593 442 

972
602 061 

562
610 680 

152
619 298 

742
627 917 

332
627 917 

332

Rumunia
1 856 

172 
601

1 883 
211 
603

1 910 
250 
604

1 937 
289 
605

1 964 328 
606

1 991 
367 
607

1 991 367 
607

Słowenia
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673

Słowacja
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 

670
407 649 

243
407 649 

243

Finlandia 505 999 507 783 509 568 511 352 513 136 514 921 514 921 
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667 955 242 530 817 104 104

Szwecja
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 

321
673 880 

175
673 880 

175

Poprawka

Rok 
kalendarz
owy

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 i 

kolejne

Belgia X X X X X X X

Bułgaria X X X X X X X

Republika 
Czeska

X X X X X X X

Dania X X X X X X X

Niemcy X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlandia X X X X X X X

Grecja X X X X X X X

Hiszpania X X X X X X X

Francja X X X X X X X

Chorwacja X X X X X X X

Włochy X X X X X X X

Cypr X X X X X X X

Łotwa X X X X X X X

Litwa X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Węgry X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Niderlandy X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Polska X X X X X X X

Portugalia X X X X X X X

Rumunia X X X X X X X

Słowenia X X X X X X X

Słowacja X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X
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Szwecja X X X X X X X

Or. pl

Uzasadnienie

Rolnicy funkcjonujący w ramach rynku wewnętrznego UE muszą spełniać te same i coraz 
wyższe unijne standardy produkcji. Konieczne jest zatem zakończenie zróżnicowania stawek 
wsparcia bezpośredniego i pełne wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi. Zaproponowane przez KE tempo wyrównywania poziomu 
płatności bezpośrednich utrzymałoby nieuzasadnione dysproporcje wsparcia producentów 
rolnych działających na jednolitym rynku. Wartości zatem powinny zostać przeliczone na 
nowo.

Poprawka 1794
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Rok 
kalendarz
owy

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 i 

kolejne

Belgia
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 954 485 603 

954
485 603 954

Bułgaria
773 771 

955
782 239 

005
790 706 

055
799 173 

104
807 640 154 816 107 

204
816 107 204

Republika 
Czeska

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 295 838 844 
295

838 844 295

Dania
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 520 846 124 

520
846 124 520

Niemcy
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939

Estonia
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 565 192 452 

828
192 452 828

Irlandia
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279
1 163 938 

279

Grecja
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894

Hiszpania
4 710 171 

703
4 717 333 

830
4 724 495 

957
4 731 658 

084
4 738 820 

212
4 745 982 

339
4 745 982 

339
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Francja
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964

Chorwacja
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 409 367 711 

409
367 711 409

Włochy
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516

Cypr 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Łotwa
299 633 

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 729 342 938 

763
342 938 763

Litwa
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 227 580 380 

223
580 380 223

Luksemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Węgry
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Niderlandy
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 373 703 870 

373
703 870 373

Austria
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 537 664 819 

537
664 819 537

Polska
2 972 977 

807
3 003 574 

280
3 034 170 

753
3 064 767 

227
3 095 363 

700
3 125 960 

174
3 125 960 

174

Portugalia
584 650 

144
593 268 

733
601 887 

323
610 505 

913
619 124 503 627 743 

093
627 743 093

Rumunia
1 856 172 

601
1 883 211 

603
1 910 250 

604
1 937 289 

605
1 964 328 

606
1 991 367 

607
1 991 367 

607

Słowenia
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 673 129 052 

673
129 052 673

Słowacja
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 670 407 649 

243
407 649 243

Finlandia
505 999 

667
507 783 

955
509 568 

242
511 352 

530
513 136 817 514 921 

104
514 921 104

Szwecja
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 321 673 880 

175
673 880 175

Poprawka

Rok 
kalendarz
owy

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 i 

kolejne

Belgia X X X X X X X



AM\1175106PL.docx 137/140 PE632.119v03-00

PL

Bułgaria X X X X X X X

Republika 
Czeska

X X X X X X X

Dania X X X X X X X

Niemcy X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlandia X X X X X X X

Grecja X X X X X X X

Hiszpania X X X X X X X

Francja X X X X X X X

Chorwacja X X X X X X X

Włochy X X X X X X X

Cypr X X X X X X X

Łotwa X X X X X X X

Litwa X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Węgry X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Niderlandy X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Polska X X X X X X X

Portugalia X X X X X X X

Rumunia X X X X X X X

Słowenia X X X X X X X

Słowacja X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Szwecja X X X X X X X

Or. pl

Uzasadnienie

Rolnicy funkcjonujący w ramach rynku wewnętrznego UE muszą spełniać te same i coraz 
wyższe unijne standardy produkcji. Konieczne jest zatem zakończenie zróżnicowania stawek 
wsparcia bezpośredniego i pełne wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi. Zaproponowane przez KE tempo wyrównywania poziomu 
płatności bezpośrednich utrzymałoby nieuzasadnione dysproporcje wsparcia producentów 
rolnych działających na jednolitym rynku. Wartości zatem powinny zostać przeliczone na 
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nowo.

Poprawka 1795
Bas Eickhout

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 
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zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
1255/97;

– rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania; 

– [rozporządzenie XXXX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych]; 

– [rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące 
wytwarzania, wprowadzania na rynek i 
stosowania paszy leczniczej 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;

Or. en

Poprawka 1796
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Podstawowy zestaw wskaźników – O.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w
ramach WPR

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w
ramach WPR i liczba właścicieli 
rzeczywistych gospodarstw rolnych

Or. en
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Uzasadnienie

Ma to na celu ograniczanie koncentracji (ograniczona liczba beneficjentów prowadzi do 
spadku liczby gospodarstw rolnych).
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