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Poprawka 241
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) koordynacji i zarządzania oraz 
monitorowania, sprawozdawczości i
ewaluacji.

d) koordynacji i zarządzania oraz 
monitorowania, sprawozdawczości, 
ewaluacji i procedury odwoławczej.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura odwoławcza ma zasadnicze znaczenie dla beneficjentów w kwestii uczciwości.

Poprawka 242
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne jest 
położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatów, określonym w
art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
w związku z art. 349 i 355 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), oraz która prowadzi działalność 
rolniczą zdefiniowaną przez państwa 
członkowskie;

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne jest 
położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatów, określonym w
art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
w związku z art. 349 i 355 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), oraz która czynnie prowadzi 
działalność rolniczą zdefiniowaną przez 
państwa członkowskie, a także jest 
zarejestrowana do celów podatkowych lub 
wpisana do ewidencji krajowego systemu 
ubezpieczeń społecznych w związku z 
prowadzoną działalnością rolniczą;

Or. es
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Poprawka 243
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne jest 
położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatów, określonym w
art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
w związku z art. 349 i 355 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), oraz która prowadzi działalność 
rolniczą zdefiniowaną przez państwa 
członkowskie;

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, której gospodarstwo rolne jest 
położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatów, określonym w
art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
w związku z art. 349 i 355 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), oraz która prowadzi działalność 
rolniczą zgodnie z dobrą praktyką
zdefiniowaną przez państwa członkowskie;

Or. de

Poprawka 244
Paul Brannen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „system płatności uzależniony od 
rezultatów" oznacza system wsparcia, 
który nagradza poprawę i w którym w 
przeciwieństwie do systemu opartego na 
zarządzaniu lub systemu hybrydowego nie 
wypłaca się wynagrodzenia na podstawie 
utraconych dochodów i poniesionych 
kosztów;

Or. en
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Poprawka 245
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 246
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „właściciel rzeczywisty" oznacza 
prawnego właściciela gospodarstwa 
rolnego;

Or. en

Uzasadnienie

(Rozporządzenie nr 1091/2018 w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw 
rolnych; „Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do 
gruntów?”, 2016/2141(INI).)

Poprawka 247
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) „skoncentrowane operacja 
tuczenia zwierząt" oznacza gospodarstwo 
z inwentarzem żywym hodujące zwierzęta 
w zagęszczeniu przekraczającym 
zagęszczenie dozwolone przez obszar i 
zasoby naturalne lub nośność 
gospodarstwa lub w przypadku bydła i 
przeżuwaczy – gdy zwierzęta nie mają 
dostępu do pastwisk lub nie ma 
odpowiedniej liczby hektarów pastwisk w 
celu wsparcia wypasu bądź poszukiwania 
pożywienia na pastwiskach lub użytkach 
zielonych;

Or. en

Poprawka 248
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) „fundusz ubezpieczeń 
wzajemnych” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa, 
który umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli 
straty produkcyjne i są w stanie dowieść,
że podjęli środki zapobiegawcze z 
wyprzedzeniem, wypłacane są 
rekompensaty;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 249
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) W przypadku rodzajów interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich „beneficjent” oznacza:

h) W przypadku rodzajów interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich lub płatności na rzecz systemów 
na rzecz klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 28 „beneficjent” oznacza:

Or. en

Poprawka 250
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) W przypadku rodzajów interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich „beneficjent” oznacza:

h) W przypadku rodzajów płatności 
na rzecz ekoprogramów zgodnie z art. 28 i
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich „beneficjent” oznacza:

Or. en

Poprawka 251
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podmiot prawa publicznego, (i) podmiot prawa publicznego, 
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podmiot prawa prywatnego, podmiot 
posiadający lub nie osobowość prawną
bądź osobę fizyczną odpowiedzialne za 
samo inicjowanie lub inicjowanie i
realizację operacji;

podmiot prawa prywatnego, podmiot 
posiadający lub nie osobowość prawną lub
osobę fizyczną bądź grupę osób fizycznych 
lub prawnych z odpowiedzialnością za 
samo inicjowanie lub inicjowanie i 
realizację operacji;

Or. en

Poprawka 252
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podmiot prawa publicznego, 
podmiot prawa prywatnego, podmiot 
posiadający lub nie osobowość prawną
bądź osobę fizyczną odpowiedzialne za 
samo inicjowanie lub inicjowanie i
realizację operacji;

(i) podmiot prawa publicznego, 
podmiot prawa prywatnego, podmiot 
posiadający lub nie osobowość prawną lub
osobę fizyczną bądź grupę osób fizycznych 
lub prawnych z odpowiedzialnością za 
samo inicjowanie lub inicjowanie i 
realizację operacji;

Or. en

Poprawka 253
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) w kontekście programów pomocy 
państwa: podmiot, który otrzymuje pomoc;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Poprawka 254
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 255
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 256
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „spójność polityki na rzecz 
rozwoju” oznacza, że zgodnie z art. 208 
TFUE Unia zobowiązuje się do 
uwzględnienia celów współpracy na rzecz 
rozwoju w realizowanych przez nią 
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politykach oraz, przy osiąganiu celów 
polityki krajowej, że zobowiązuje się do 
unikania negatywnych środków 
politycznych, które wywierają 
niekorzystny wpływ na unijne cele 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 257
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 258
Bas Eickhout

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

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

Or. en

Poprawka 259
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie określają w
swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika, aby zaspokoić 
swoje potrzeby dotyczące zorientowania 
wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do 
wykazu unijnego. Wraz z wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska wprowadza ten wykaz dla 
wszystkich państw członkowskich w celu 
uzyskania najlepszych praktyk i wymiany 
doświadczeń:

Or. de

Poprawka 260
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie określają w
swoich planach strategicznych WPR co 
najmniej definicje: działalności rolniczej, 
użytków rolnych, kwalifikującego się 
hektara i młodego rolnika na 
następujących zasadach:

Or. en

Poprawka 261
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 262
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja w art. 4 ust. 1 lit. d) wyklucza rolników, których działalność rolnicza stanowi 
jedynie nieznaczną część ich ogólnej działalności gospodarczej. To z kolei wykluczyłoby także 
fundacje ochrony przyrody.

Poprawka 263
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja rolna jest dużo szersza niż produkcja towarów.

Poprawka 264
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 

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

wymienionych w załączniku I do TFUE, w
tym bawełnę, korek i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego, w tym w systemach 
rolno-leśnych, łączonych z uprawą 
drzew;;

Or. en

Uzasadnienie

Należy również wyraźnie wspomnieć o korku, ponieważ produkt z załącznika I do TFUE jest 
wysokowartościowym produktem gatunku występującego w części Europy, która może 
stanowić naturalny lub półnaturalny system rolniczy. Drugie uzupełnienie ma na celu 
zapobieganie dyskryminacji prawdziwych systemów rolniczych, w których występują drzewa i 
które oferują cenne korzyści w zakresie dywersyfikacji i klimatu, a często także w zakresie 
gospodarki wodnej. Posiadanie upraw polowych w połączeniu z rzędami drzew jest 
działalnością rolniczą, podobnie jak chów kóz, owiec, świń, krów na zadrzewionych łąkach 
lub obszarach zwanych „dehesas” itp.

Poprawka 265
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „przepęd okresowy” oznacza formę 
ekstensywnej działalności hodowlanej 
polegającą na sezonowym 
przemieszczaniu zwierząt gospodarskich w 
celu naprzemiennego wykorzystywania 
różnych użytków zielonych w czasie, gdy 
ich produktywność jest największa, 
określanym na podstawie cech fizycznych 
i klimatycznych danego obszaru. 
Przemieszczanie zwierząt może odbywać 
się między obszarami położonymi zarówno 
na różnych wysokościach (przepęd 
okresowy na krótkie odległości), jak i na 
różnych szerokościach geograficznych 
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(przepęd okresowy na średnie i długie 
odległości). W każdym przypadku państwa 
członkowskie przy identyfikowaniu 
przepędu okresowego uwzględniają 
zarówno model hodowli, jak i 
zintegrowane systemy identyfikowalności 
zwierząt, takie jak ewidencja 
przemieszczania gatunków hodowlanych; 

Or. es

Poprawka 266
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone.
Elementy krajobrazu lub mobilne i
stacjonarne urządzenia techniczne, które 
są absolutnie niezbędne do właściwej 
gospodarki rolnej, mogą zostać przy tym 
uwzględnione jako część użytku rolnego.
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”,
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie w
ramach następującej struktury:

Or. de

Uzasadnienie

Ani w rozporządzeniu w sprawie strategii WPR ani w rozporządzeniu horyzontalnym (gdzie 
było to dotychczas uregulowane) elementy krajobrazu i urządzenia techniczne nie są 
wskazywane jako część użytku rolnego. Zarośla, skały, obszary mokre itp. nie mogłyby 
zgodnie z proponowanym brzmieniem artykułu 4 być definiowane jako część użytku rolnego. 
Przez urządzenia techniczne rozumie się beczkowozy, drogi przejazdowe, jak i bele kiszonki.

Poprawka 267
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone.
Państwa członkowskie za część użytku 
rolnego uznają również elementy 
krajobrazu. Terminy „grunty orne”,
„uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” 
są szczegółowo określone przez państwa 
członkowskie w ramach następującej 
struktury:

Or. en

Uzasadnienie

Niewystarczające uznanie elementów krajobrazu za część kwalifikujących się gruntów 
rolnych dyskryminuje ekologicznie wartościowe ekstensywne grunty o dynamicznych 
elementach krajobrazu (takie jak pastwiska dla owiec). Prowadzi to do długotrwałego 
negatywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną. Konieczne jest zatem 
konsekwentne uznawanie kwalifikowalności elementów krajobrazu.

Poprawka 268
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

System rolno-leśny powinien zostać uwzględniony w polityce rolnej i być traktowany na równi 
z innymi formami użytkowania gruntów.

Poprawka 269
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 i art. 65 niniejszego 
rozporządzenia oraz obszary odłogowane 
w ramach warunkowości, obszary 
odłogowane w ramach działań państw 
członkowskich, obszary podlegające 
obowiązkowi przekształcenia gruntów 
ornych w użytki zielone w ramach działań 
UE lub państw członkowskich, a także, o
ile przewidują to państwa członkowskie, 
wszystkie inne obszary ugorowane i
odłogowane, które przed ugorowaniem 
lub odłogowaniem były wykorzystywane 
do produkcji roślinnej;

__________________ __________________

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

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

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

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

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Or. de

Uzasadnienie

Grunty orne, które zostały odłogowane w ramach działań krajowych lub unijnych (działań 
drugiego filaru) bądź w ramach warunkowości lub podlegają obowiązkowi przekształcenia 
gruntów ornych w użytki zielone w ramach działań krajowych lub unijnych, powinny pozostać 
gruntami ornymi. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość ustalenia, że poza 
tym wszystkie obszary odłogowane, które były wcześniej wykorzystywane do produkcji 
roślinnej, pozostają gruntami ornymi (także po okresie pięciu lat).

Poprawka 270
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, mogą obejmować 
połączenie upraw z drzewami lub 
krzewami w celu utworzenia systemu 
leśno-ornego i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

__________________ __________________

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

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr
1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).
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29 Rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

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

Or. en

Poprawka 271
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „płodozmian” oznacza uprawę 
obejmującą co najmniej cztery różne 
odmiany, w tym jedną odmianę roślin 
strączkowych;

Or. en

Poprawka 272
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Ulrike Müller, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość traktowania roślin szkółkarskich 
znajdujących się w pojemnikach na foliach jako powierzchnie kwalifikujące się do dopłat, 
mimo że nie zakorzeniają się one w glebie. Powodem niezakorzeniania się roślin 
pojemnikowych jest nieprzepuszczająca wody folia, która umożliwia zarządzanie wodą i
składnikami odżywczymi w uprawach. Woda jest zbierana i wykorzystywana ponownie. 
Zwłaszcza w suchych latach ten sposób produkcji okazuje się nadzwyczaj zasobooszczędny.

Poprawka 273
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

System rolno-leśny powinien zostać uwzględniony w polityce rolnej i być traktowany na równi 
z innymi formami użytkowania gruntów.

Poprawka 274
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 

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

uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych). Mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które
są albo nie są przeznaczone do 
wytwarzania paszy dla zwierząt, lecz 
muszą to być obszary wykorzystywane do 
wypasu zwierząt lub utrzymywane w 
odpowiednim stanie przez prowadzenie 
minimalnej działalności rolniczej 
zdefiniowanej przez państwa 
członkowskie;

państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o uznaniu za trwałe użytki 
zielone:

– gruntów nadających się do wypasu i 
stanowiących część utrwalonych praktyk 
lokalnych w przypadkach, gdy trawy i 
inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą na 
obszarach wypasu,

– obszarów nadających się do wypasu: 
gruntów nadających się do wypasu w 
przypadkach, gdy trawy i inne zielne 
rośliny pastewne nie są roślinnością 
dominującą lub nie występują na 
obszarach wypasu, na których są 
wypasane zwierzęta lub które są 
utrzymywane w odpowiednim stanie przez 
prowadzenie minimalnej działalności 
rolniczej;

Or. es

Poprawka 275
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 

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

były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych). Mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt, pod 
warunkiem że trawy lub inne zielne 
rośliny pastewne są roślinnością 
dominującą; mogą również oznaczać 
grunty nadające się do wypasu i 
stanowiące część utrwalonych praktyk 
lokalnych w przypadkach, gdy trawy i 
inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą na 
obszarach wypasu, lub grunty nadające 
się do wypasu w przypadkach, gdy trawy i 
inne zielne rośliny pastewne nie są 
roślinnością dominującą lub nie 
występują na obszarach wypasu; w 
przypadku gdy państwa członkowskie tak 
zadecydują, wyklucza się grunty nadające 
się do wypasu, które nie były zaorane 
przez okres co najmniej pięciu lat; 

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji stanowi krok wstecz w stosunku do porozumienia, które osiągnięto w 
ramach negocjacji dotyczących rozporządzenia zbiorczego i które uwzględniało cechy 
szczególne śródziemnomorskich użytków zielonych, takich jak obszary „dehesa”. Należy 
zachować najważniejsze elementy tej definicji, aby uniknąć dyskryminującego traktowania.

Poprawka 276
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 

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

zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych) i które nie były włączone w 
system płodozmianu w danym 
gospodarstwie przez okres co najmniej 
pięciu lat. Mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

Niektóre obszary mogą być również 
uznane za trwałe użytki zielone lub 
pastwiska trwałe, pod warunkiem że są to:

(i) grunty nadające się do wypasu i
stanowiące część utrwalonych praktyk 
lokalnych w przypadkach, gdy trawy i
inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą na
obszarach wypasu; lub

(ii) grunty nadające się do wypasu w 
przypadkach, gdy trawy i inne zielne 
rośliny pastewne nie są roślinnością 
dominującą lub nie występują na 
obszarach wypasu;

Or. en

Poprawka 277
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 

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

pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych). Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych 
roślin pastewnych, które nadają się do 
wypasu lub do produkcji paszy, 
powierzchni paszowej dla zapylaczy, 
niezależnie od tego, czy rzeczywiście 
stosuje się je do celów produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja pastwisk trwałych musi być odpowiednio szeroka i dostosowana do różnych sytuacji 
i różnych sposobów wykorzystania powierzchni paszowej w państwach członkowskich.

Poprawka 278
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych). Mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować, że tam, 
gdzie trawa i inne zielne rośliny pastewne 
nie przeważają lub nie występują, obszary, 
które mogą nadawać się do wypasu,
uważa się za trwałe użytki zielone;
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Or. de

Uzasadnienie

Definicja trwałych użytków zielonych powinna zostać rozszerzona. Obecna praktyka prowadzi 
do tego, że zwłaszcza części otwartego terenu o dużym znaczeniu dla środowiska nie są objęte 
wsparciem. Rozszerzenie to służy uproszczeniu procedur administracyjnych i ochronie 
przyrody.

Poprawka 279
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds, Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać istniejącą definicję trwałych użytków zielonych. Obecna definicja została 
uzgodniona w 2017 r. w związku z pakietem zbiorczym i weszła w życie na początku 2018 r. 
Występujące w pakiecie zbiorczym sformułowanie „nie była orana przez okres co najmniej 
pięciu lat” można zmienić na „nie była uprawiana”. Pomogłoby to w kontroli i 
monitorowaniu np. za pomocą satelitów, ponieważ nie trzeba by szczegółowo analizować, czy 
dany obszar został zaorany czy był uprawiany inną metodą.



PE632.140v01-00 26/129 AM\1172506PL.docx

PL

Poprawka 280
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 281
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych), w tym leśnictwo połączone 
z hodowlą zwierząt z krzewami lub 
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które mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

drzewami, które mogą nadawać się do 
wypasu lub do wytwarzania paszy dla 
zwierząt; zwiększają żyzność gleby i 
ochronę przed erozją lub mogą 
zastępować materiały kopalne;

Or. en

Poprawka 282
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „pastwiska trwałe” oznaczają 
grunty, które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez okres co najmniej pięciu lat,
w tym trawy lub inne zielne rośliny 
pastewne. Definicja powinna być 
wystarczająco szeroka, aby obejmować
leśnictwo połączone z hodowlą zwierząt i 
system rolno-leśny, i tym samym 
obejmować inne gatunki, takie jak krzewy 
lub drzewa, które mogą nadawać się do 
wypasu lub do wytwarzania paszy dla 
zwierząt. Definicja zapewnia spójność z 
osiąganiem celów d), e) i f), o których 
mowa w art. 6 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Permanent grassland/pasture with shrubs and/or trees are of outstanding importance for 
biodiversity conservation in various regions of Europe (for example alpine pastures, dehesas 
in Spain, juniper heaths, larch meadows in Austria, orchard meadows). It does not matter 
whether the shrubs and/or trees can be grazed or used for the production of animal feed. In 
the past, such land was inadequately recognized as eligible for aid. This has accelerated both 
eradication of the landscape and structural change, hitting particularly hard on extensive 
pasture farmers. This also had serious adverse effects on biodiversity.
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Poprawka 283
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 284
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych zielnych roślin pastewnych 
rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych
(wysiewanych). Rolnik ma nadal 
możliwość przekształcenia poszczególnych 
obszarów, jednak pod warunkiem, że 
udostępni odpowiednie obszary zastępcze 
lub zamienne;.

Or. de
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Poprawka 285
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „pastwiskami
trwałymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do
naturalnych (samosiewnych) lub 
uprawianych (wysiewanych) roślin 
pastewnych. Obejmują one trawy i inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

Or. en

Poprawka 286
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, mogą nadawać się do 
wytwarzania paszy dla zwierząt, bez 
względu na to, czy są wykorzystywane do
efektywnej uprawy traw lub innych 
zielnych roślin pastewnych rozsiewających 
się naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (wysiewanych), krzewów lub 
drzew, lub też składają się z takich traw i 
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roślin;

Or. fr

Poprawka 287
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) „długoterminowa uprawa polowa 
trawy”, którą definiuje się jako gatunki 
traw lub gatunki trawiaste uprawiane na 
gruntach ornych przez okres krótszy niż 
pięć kolejnych lat lub dłuższy niż pięć lat, 
w przypadku gdy ma miejsce orka i 
ponowne obsianie. Nie zalicza się jej do 
celów związanych z pochłanianiem 
dwutlenku węgla lub celów 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Dlaczego definiujemy trwałe użytki zielone? Jest to nieudolny i nieefektywny sposób na 
utrzymanie wskaźnika użytków zielonych, mający na celu uniknięcie przekształcania na 
szeroką skalę. Obszary użytków zielonych były pierwotnie wykorzystywane w celu 
dostosowania gęstości obsady do starych płatności związanych z wielkością produkcji; nadal 
musimy przywracać równowagę między liczebnością zwierząt a paszami i pastwiskami. 
Jednak zasada ta została ustanowiona, zanim zdaliśmy sobie sprawę z konsekwencji obiegu 
węgla, więc nie jest ona korzystna dla pochłaniania dwutlenku węgla, ani dla różnorodności 
biologicznej: regularne zaorywanie użytków zielonych powoduje uwalnianie dwutlenku węgla 
lub różnorodności biologicznej, które mogły się nagromadzić od ostatniego zaorania i 
zasiewu.

Poprawka 288
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) „systemy rolno-leśne” oznaczają 
systemy użytkowania gruntów, w których 
drzewa uprawia się w połączeniu z
rolnictwem na tym samym gruncie;

Or. en

Uzasadnienie

System rolno-leśny powinien zostać uwzględniony w polityce rolnej i być traktowany na równi 
z innymi formami użytkowania gruntów.

Poprawka 289
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „systemy rolno-leśno-pasterskie” 
oznaczają systemy użytkowania gruntów, 
na których jednocześnie, z zachowaniem 
symbiozy, utrzymuje się drzewa i prowadzi 
się działalność rolniczą lub hodowlaną, 
obejmujące zintegrowane praktyki z 
zakresu gospodarowania gwarantujące 
równowagę między poszczególnymi 
rodzajami produkcji;

Or. es

Poprawka 290
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) do celów rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich

c) do celów rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich
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„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego, 
łącznie z mobilnymi i stacjonarnymi 
urządzeniami niezbędnymi pod względem 
technicznym, w szczególności rolnymi 
drogami przejazdowymi i wodopojami, 
oraz produktami zbiorów, jak np. bele 
kiszonki lub sterty obornika:

Or. de

Poprawka 291
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) do celów rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich
„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

c) do celów rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich
„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego z 
właściwym prawem użytkowania:

Or. en

Poprawka 292
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) do celów rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich 
„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki
rolne danego gospodarstwa rolnego:

c) do celów rodzajów interwencji
„kwalifikujący się hektar” definiuje się w
taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie kwalifikowalności stosuje się do płatności bezpośrednich w ramach filaru 1 i do 
systemów pomocy obszarowej w ramach filaru 2.

Poprawka 293
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w przypadku 
gdy te użytki rolne wykorzystywane są 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej – są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do celów działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspozycji 
rolnika. W przypadkach należycie 
uzasadnionych względami 
środowiskowymi kwalifikujące się hektary 
mogą również obejmować pewne obszary 
wykorzystywane do działalności rolniczej 
tylko co drugi rok.

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej, obejmującej 
również przechowywanie do sześciu 
miesięcy produktów zbiorów (beli 
kiszonki) i stert obornika, które zostały 
uzyskane na tych obszarach, lub – w
przypadku gdy te użytki rolne 
wykorzystywane są także do prowadzenia 
działalności pozarolniczej – są w
przeważającej mierze wykorzystywane do 
celów działalności rolniczej, i które 
pozostają w dyspozycji rolnika. W
przypadkach należycie uzasadnionych 
względami środowiskowymi kwalifikujące 
się hektary mogą również obejmować 
pewne obszary wykorzystywane do 
działalności rolniczej tylko co drugi rok.

Or. de

Poprawka 294
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

które zapewniły prawo do płatności na 
podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 

które kwalifikowały się do płatności na 
podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 
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podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub 
na podstawie systemu płatności 
podstawowej, lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego w tytule 
III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i 
które:

podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub 
na podstawie systemu płatności 
podstawowej, lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego w tytule 
III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i 
które:

Or. en

Poprawka 295
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie są już zgodne z definicją
„kwalifikującego się hektara” określoną w 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
w wyniku wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE;

– nie są już zgodne z definicją
„użytku rolnego” określoną w lit. i) w 
wyniku wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 
2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE;

Or. en

Poprawka 296
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 1 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w ramach programów 
środowiskowych stały się ponownie 
podmokłe i są wykorzystywane do uprawy 
torfowisk.

Or. de

Uzasadnienie

Torfowiska, na których rośnie np. trzcina pospolita i mech, uprawiane na ponownie 
podmokłych obszarach, powinny być uważane za użytki rolne, dlatego że są już objęte 
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załącznikiem I lub w wyniku dodania do listy działalności rolniczej (jak to obecnie ma już 
miejsce w przypadku bawełny). Obszary te były wcześniej wykorzystywane często jako grunty 
orne lub trwałe użytki zielone.

Poprawka 297
Rory Palmer, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu. Obszary 
wykorzystywane do uprawy tytoniu nie 
stanowią kwalifikujących się hektarów;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „kwalifikującego się hektara" powinna wykluczać działalność związaną z uprawą 
tytoniu. Zainteresowanym rolnikom, którzy mogą wykazać się historią uprawy tytoniu, należy 
zapewnić środki przejściowe.

Poprawka 298
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 %
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,3 %
tetrahydrokanabinolu;

Or. en
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Uzasadnienie

A lower tetrahydrocannabinol limit value in Europe restricts the choice of varieties for 
European farmers.Due to the limitation of 0.2 % on the field, the hemp food industry in 
Europe has a significant competitive disadvantage to producers in North America and Asia 
(0,3%-1%). In light of the growing market for hemp food this problem will become even 
bigger in the next years.In the European Union the internationally accepted value of 0.3% 
had been used until 1999. The limit was then lowered from 0.3 % to 0.2 %. Bringing back its 
level to 0,3% would allow substantial improvements in the quality and quantity of plant 
products. Today in Europe, hemp producers cultivate more or less 60 varieties. If Europe 
increase the tetrahydrocannabinol level, the varieties available on the market will be more 
than 500. The variety with a higher tetrahydrocannabinol level are more resistant to diseases, 
have robust fibers and grow rapidly.Furthermore, the importance of plant genetic diversity 
(PGD) is now being recognized. Hemp plants used today in Europe, are the result of long 
interbreeding process. This process undermine drastically the genetic heritage, thus the 
strength of the plants. New varieties would mean new genes to breed.Moreover, a higher limit 
would set the conditions for the hemp industry to contribute with more possibilities to the EU 
economy, giving a tangible support to face international competitors and building solid 
chances for new sustainable markets to flourish with new jobs and socio-economic 
opportunities.

Poprawka 299
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 %
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,5 %
tetrahydrokanabinolu;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na niższą dopuszczalną wartość tetrahydrokanabinolu w Europie rolnicy europejscy 
mają ograniczony wybór odmian. Ze względu na ograniczenie wynoszące 0,2 % na polu, 
przemysł spożywczy konopi w Europie znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej w porównaniu do producentów w Ameryce Północnej i Azji (0,3-1 %). W Unii 
Europejskiej do 1999 r. stosowano przyjętą na poziomie międzynarodowym wartość 0,3 %. 
Wartość dopuszczalna została następnie obniżona z 0,3 % do 0,2 %. Przywrócenie jej 
poziomu do 0,3 % lub zwiększenie go do 0,5 % umożliwiłoby znaczną poprawę jakości i 
wzrost liczby produktów roślinnych.



AM\1172506PL.docx 37/129 PE632.140v01-00

PL

Poprawka 300
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwa członkowskie mogą 
stosować dalsze ograniczenia dotyczące 
kwalifikowalności gruntów rolnych, na 
przykład ze względów klimatycznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 301
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach. Ponadto 
państwa członkowskie mogą zadecydować, 
że nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich rolnikom, którzy nie są
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zarejestrowani do celów podatkowych lub 
wpisani do ewidencji krajowego systemu 
ubezpieczeń społecznych w związku z 
prowadzoną działalnością rolniczą.

W każdym przypadku uznaje się, że 
działalność rolnicza stanowi tylko 
nieznaczną część ich ogólnej działalności 
gospodarczej, jeśli dochody uzyskiwane 
przez nich z tytułu działalności rolniczej 
nie stanowią co najmniej 25 % ich 
całkowitych dochodów.

Powyższy akapit nie ma zastosowania do 
rolników otrzymujących płatności 
bezpośrednie w wysokości 
nieprzekraczającej 1 250 EUR, aby 
uniknąć wykluczenia sektorów 
społecznych na obszarach wiejskich.

Or. es

Poprawka 302
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach. Definicja 
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musi uwzględniać zmiany definicji rolnika 
aktywnego zawodowo wprowadzone w 
rozporządzeniu (UE) 2017/2393 
(Omnibus), zgodnie z którą państwa 
członkowskie muszą zastosować co 
najmniej jedno z kryteriów 
kwalifikowalności w celu określenia osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą. Ponadto państwa członkowskie 
są zobowiązane stosować to kryterium w 
celu zdefiniowania „osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą”.

Or. it

Poprawka 303
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „kwalifikujących się rolników” 
definiuje się w taki sposób, aby zapewnić 
wsparcie osobom, które prowadzą 
znaczącą działalność rolniczą i
dostarczają dobra publiczne. Wsparcia nie
przyznaje się osobom, dla których 
działalność rolnicza stanowi tylko 
nieznaczącą część ich ogólnej działalności 
gospodarczej lub których główna 
działalność gospodarcza nie jest 
działalnością rolniczą, przy jednoczesnym 
niewykluczaniu ze wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja określa, którzy 
rolnicy są kwalifikującymi się rolnikami, 
na podstawie kryteriów, takich jak:
działalność rolnicza, badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach. Państwa 
członkowskie mogą wyłączyć z tej definicji 
osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa 
powiązane z dużymi przetwórcami 
produktów rolniczych lub prowadzone 
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przez takich przetwórców. 

(Zmiana „osoby faktycznie prowadzącej 
działalność rolniczą” na „kwalifikującego 
się rolnika” stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu ustawodawczego) 

Or. en

Poprawka 304
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) państwa członkowskie mogą 
zawrzeć w swoich planach strategicznych 
WPR definicję „osoby faktycznie
prowadzącej działalność rolniczą” w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja taka, jeśli istnieje,
umożliwia określenie tego, którzy rolnicy 
nie są uznawani za osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą, na 
podstawie warunków, takich jak: badanie 
dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa lub uwzględnienie w
rejestrach.

W państwach członkowskich, które w 
swoich planach strategicznych WPR 
definiują zgodnie z akapitem pierwszym 
„osobę faktycznie prowadzącą działalność 
rolniczą”, art. 15a, art. 17 ust. 3, art. 21 
ust. 1, art. 22 ust. 5, art. 24 ust. 1, art. 28 
ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 34, art. 66 ust. 2, 
art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 2 mają 
zastosowanie do rolników, którzy 
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odpowiadają tej definicji.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja w art. 4 ust. 1 lit. d) wyklucza rolników, których działalność rolnicza stanowi 
jedynie nieznaczną część ich ogólnej działalności gospodarczej. To z kolei wykluczyłoby także 
fundacje ochrony przyrody.

Poprawka 305
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „rolników aktywnych zawodowo” 
definiuje się w taki sposób, aby nie 
przyznawano wsparcia dochodu osobom, 
dla których działalność rolnicza stanowi 
tylko nieznaczącą część ich ogólnej 
działalności gospodarczej lub których 
główna działalność gospodarcza nie jest 
działalnością rolniczą, przy jednoczesnym
niewykluczaniu ze wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą, rolników prowadzących 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub rolników 
zajmujących się produkcją rolną 
częściowo na własne potrzeby, lub 
organizacji prowadzących działalność w 
zakresie rolnictwa o wysokiej wartości 
przyrodniczej, które mogą prowadzić 
działalność zarówno na rynkach 
lokalnych, regionalnych, krajowych lub 
światowych. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za rolników aktywnych 
zawodowo, na podstawie warunków, takich 
jak: badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa lub uwzględnienie w
rejestrach, lub może być oparta na wykazie 
negatywnym struktur, które nie są 
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wspierane z funduszy WPR.

(Zmiana „osoby faktycznie prowadzącej 
działalność rolniczą” na „rolnika 
aktywnego zawodowo” stosuje się do 
całości rozpatrywanego tekstu 
ustawodawczego.)

Or. en

Uzasadnienie

Prostsza opcja, która wymaga prostej kontroli krzyżowej lub analizy wnioskodawców, 
powinna być także możliwa w przypadku agencji płatniczych państw członkowskich. 
Przyjmowałaby ona formę wykazu negatywnego struktur, które nie będą wspierane z funduszy 
WPR, np. lotnisk, pól golfowych, bocznic kolejowych itp. Rolnicy, którzy są aktywni 
zawodowo w przeszłości nie zawsze byli doceniani za swoje działania w zakresie dostarczania 
dóbr publicznych, zwłaszcza na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej, ponieważ są 
albo zbyt mali, albo grunty są mniej wydajne ekonomicznie, albo prowadzą wypas na 
wspólnym pastwisku itp.

Poprawka 306
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „rolników” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za rolników, na podstawie 
warunków określonych w ramowej 
definicji na poziomie UE;
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Or. en

Uzasadnienie

Definicja rolnika powinna zostać określona na poziomie UE w celu ustalenia 
kwalifikowalności płatności, aby zapewnić równe szanse. Użycie terminu „rolnik” nie 
powinno być kwalifikowane za pomocą terminów, które podważają ich zasadność. Skreślenie 
terminu „faktycznie [prowadząca działalność rolniczą]” stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu ustawodawczego.

Poprawka 307
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” – państwa 
członkowskie mogą ponadto zdefiniować 
„osoby faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą” w taki sposób, aby nie 
przyznawano wsparcia dochodu osobom, 
dla których działalność rolnicza stanowi 
tylko nieznaczącą część ich ogólnej 
działalności gospodarczej lub których 
główna działalność gospodarcza nie jest 
działalnością rolniczą, przy jednoczesnym 
niewykluczaniu ze wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i 
nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą,

Or. en

Poprawka 308
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „permakulturę" definiuje się jako 
naukę interdyscyplinarną, w ramach 
której w sposób świadomy projektuje się i 
utrzymuje systemy rolnicze cechujące się 
różnorodnością, stabilnością i 
odpornością właściwą ekosystemom 
naturalnym. Odzwierciedlają one wzorce 
natury i długoterminowe systemy 
zarządzania. Istotne znaczenie dla tych 
systemów ma: zwiększenie różnorodności 
biologicznej, zrównoważony obieg wody i 
składników pokarmowych oraz 
zwiększenie żyzności gleby i zawartości 
substancji organicznych;

Or. en

Poprawka 309
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) „praktyki zwiększające zasoby 
węgla” definiuje się jako metody uprawy 
roli mające na celu znaczne zwiększenie 
materii organicznej gleby przez 
wspieranie rozwoju bogatszych substancji 
organicznych, w tym płodozmian, 
międzyplony, uprawy okrywowe, 
ściółkowanie i rolnictwo ekologiczne. 
Zintegrowane systemy wykorzystywane są 
do tworzenia gleb i uzyskiwania 
kaskadowych korzyści;

Or. en

Poprawka 310
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) maksymalny wiek 
nieprzekraczający 40 lat;

(i) maksymalny wiek, który powinien 
zostać ustalony na poziomie państwa 
członkowskiego, aby odzwierciedlić 
sytuację demograficzną istniejącą w 
danym państwie, ale nieprzekraczający 45
lat;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest pewna elastyczność umożliwiająca państwom członkowskim reagowanie na 
ich własne szczególne sytuacje.

Poprawka 311
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich
umiejętności.

(iii) odbycie odpowiedniego 
przeszkolenia lub posiadanie umiejętności
i wiedzy już zdobytych, podlegających 
audytowi umiejętności;

Or. en

Uzasadnienie

Młody rolnik mógł zdobyć wiele umiejętności i dużo wiedzy, które należy uznać.

Poprawka 312
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) „maksymalne zagęszczenie 
hodowli" oznacza maksymalną 
dopuszczalną masę zwierząt 
gospodarskich, w przeliczeniu na hektar 
użytków rolnych. Zgodnie z dyrektywą 
91/676/EWG nie może zostać 
przekroczony limit 170 kg azotu na rok i 
hektar.

Or. en

Poprawka 313
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) nowe podmioty w rolnictwie 
spełniające kryteria wyznaczone dla 
„młodych rolników”, z wyjątkiem wieku;

Or. fr

Poprawka 314
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „drobnego producenta rolnego" 
definiuje się w taki sposób, aby objąć 
producentów prowadzących działalność 
na małą skalę, w tym rolników 
prowadzących działalność rolniczą w 
niepełnym wymiarze czasu pracy lub 
rolników zajmujących się produkcją rolną 
częściowo na własne potrzeby, których 
średnia wydajność gospodarstwa rolnego 
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wynosi poniżej 8 000 EUR rocznie lub 
którzy wytwarzają do 30 % krajowej 
średniej rocznej produkcji rolnej, w 
zależności od tego, która z tych wartości 
jest wyższa;

Or. en

Uzasadnienie

Próg 8 000 euro jest już stosowany przez Eurostat.

Poprawka 315
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) krótki łańcuch dostaw: łańcuch 
dostaw do konsumenta zapewniany przez 
gospodarstwa rolne, które zobowiązują się 
promować współpracę, lokalny rozwój 
gospodarczy oraz ścisłe związki 
geograficzne i społeczne.

Or. it

Poprawka 316
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W proponowanych ramach 
państwa członkowskie mogą do celów art. 
30 zdefiniować podkategorię systemu 
agroleśnictwa leśno-ornego lub leśnictwa 
połączonego z hodowlą zwierząt oraz 
certyfikowanych systemów drzew 
rosnących poza lasami. 
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Or. en

Poprawka 317
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ponadto w przypadku zbiorowiska 
użytków rolnych, które jest wykazane jako 
„kwalifikujący się hektar”, granicę 
tolerancji dla wzajemnej nadmiernej 
eksploatacji, np. przez kilku rolników, 
ustala się na 5 % całego zbiorowiska 
użytków rolnych, co jednak nie może 
przekraczać 0,5 ha. Nadmierna 
eksploatacja poniżej tej granicy nie 
podlega sankcjom ani ściganiu przez 
prawo.

Or. de

Uzasadnienie

Nadmierna eksploatacja w obrębie jednego zbiorowiska użytków rolnych – a zatem gdy 
podany obszar nie odpowiada oranemu obszarowi – nie powinna w pewnych ramach 
podlegać sankcjom. Przyczyniłoby się to do znacznej redukcji obciążeń administracyjnych –
przede wszystkim w związku z likwidacją uprawnień do płatności.

Poprawka 318
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. „Kwalifikujący się hektar” jest 
uznawany od co najmniej 0,2 ha i
podawany przez państwa członkowskie w
formacie X,xx 

Or. de
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Poprawka 319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 320
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 321
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, odpornej i zróżnicowanej 
produkcji rolnej przy zapewnieniu
zrównoważonego, zdecentralizowanego i
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego, unikaniu nadprodukcji 
oraz zapewnieniu spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 322
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
godziwych dochodów dla osób 
pracujących na roli oraz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego;

Or. en

Uzasadnienie

WPR powinna wspierać wszystkich rolników na wszystkich rodzajach gruntów.

Poprawka 323
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu
zrównoważonego, zdecentralizowanego i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego bez produkowania 
nadwyżek;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie rolnictwa do przyszłych wyzwań.

Poprawka 324
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego i przejścia 
na rolnictwo wolne od pestycydów;

Or. en

Poprawka 325
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 326
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zwiększenie troski o środowisko 
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem, z
poszanowaniem zasady równości i 
sprawiedliwości, bez dyskryminowania 
żadnego rodzaju produkcji rolniczej lub 
hodowlanej, z zastrzeżeniem 
przestrzegania wymogów prawnych i w 
zakresie warunkowości;

Or. es

Poprawka 327
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zwiększenie troski o środowisko i
różnorodności gatunkowej oraz 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby osiągnąć wszystkie unijne 
cele związane ze środowiskiem i klimatem, 
które są istotne dla rolnictwa;

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe cele związane z przyrodą, środowiskiem i klimatem.

Poprawka 328
Guillaume Balas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 329
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wspieranie i poprawa ochrony 
środowiska i działań w dziedzinie klimatu, 
aby przyczynić się do realizacji unijnych 
celów związanych ze środowiskiem i
klimatem;

Or. en

Poprawka 330
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zwiększenie troski o środowisko i
różnorodności biologicznej oraz 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby osiągnąć wszystkie unijne 
cele związane ze środowiskiem i klimatem;
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Or. en

Poprawka 331
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich i 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego wiejskich gospodarek i 
społeczności, w tym tworzenie i 
utrzymywanie miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 332
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich, 
przyczynianie się do tworzenia miejsc 
pracy i zwiększenia zatrudnienia w ujęciu 
ogólnym.

Or. it

Poprawka 333
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich z myślą 
tak o kobietach, jak i o mężczyznach.

Or. sv

Poprawka 334
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cele te są wdrażane w sposób 
umożliwiający osiągnięcie przekrojowych 
celów określonych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i w
porozumieniu paryskim, zgodnie z art. 11 
TFUE. Tam, gdzie sprzyja to realizacji 
tych celów, rozporządzenie ma na celu 
modernizację sektora przez sprzyjanie 
dzieleniu się wiedzą, technikami i 
metodami agroekologicznymi w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich, a także 
zachęcanie do ich wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 335
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 336
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój jest celem przekrojowym, ponieważ łączy w sobie aspekty 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Poprawka 337
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 338
Christophe Hansen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do osiągnięcia celów ogólnych 
można wykorzystać następujące cele 
szczegółowe. Państwa członkowskie przez 
ocenę potrzeb wykażą, dlaczego i w jaki 
sposób zamierzają realizować lub też nie 
realizować szereg wskazanych celów. 
Celów, które nie są istotne lub które mogą 
być realizowane przez pomoc państwa, nie 
można realizować, o ile zostanie 
przedstawione należyte wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie dysponujące niewielkimi pulami środków finansowych wolałyby 
ewentualnie realizować mniej celów, osiągając tym samym lepsze wyniki przy 
skoncentrowanym wkładzie finansowym.

Poprawka 339
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Cele ogólne osiąga się,
zapewniając jednoczesne osiągnięcie 
następujących celów szczegółowych:

Or. sv

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają traktować cele szczegółowe w sposób równoważny.

Poprawka 340
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Postępy w spełnianiu celów 
ogólnych osiąga się, realizując
jednocześnie następujące cele 
szczegółowe:

Or. en

Poprawka 341
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą jednakowo traktować wszystkie cele. Słowo „realizowanie” 
przy celach szczegółowych jest istotne, gdyż są one bardziej konkretne i weryfikowalne niż 
cele ogólne.

Poprawka 342
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą jednakowo traktować wszystkie cele. Słowo „realizowanie” 
przy celach szczegółowych jest istotne, gdyż są one bardziej konkretne i weryfikowalne niż 
cele ogólne.

Poprawka 343
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności w
całej Unii, odwracając tendencję 
zmniejszania się liczby rolników i struktur 
rolniczych, aby zapewnić obywatelom UE 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe i wystarczalność 
żywnościową;

Or. en

Poprawka 344
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności, 
zwłaszcza ekologicznej, w całej Unii w
celu zwiększenia krótko- i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego, unikając nadprodukcji;

Or. en
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Poprawka 345
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności w
całej Unii, aby zwiększyć długoterminowe 
bezpieczeństwo żywnościowe w celu
zapobieżenia nadprodukcji;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie rolnictwa do przyszłych wyzwań.

Poprawka 346
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności w
całej Unii w celu zwiększenia
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywieniowego, 
ograniczając jednocześnie nadprodukcję;

Or. en

Poprawka 347
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie terminu „żywieniowy” oznacza potrzebę przejścia na politykę rolną nakierowaną na 
żywienie. Dodanie terminu „długoterminowy” odzwierciedla potrzebę zapewnienia, by 
bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe można było osiągnąć dziś w sposób gwarantujący 
możliwość jego osiągnięcia także przez przyszłe pokolenia.

Poprawka 348
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 349
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na rynki 
lokalne, krajowe i europejskie oraz 
poprawa rentowności gospodarstw, w tym 
większe ukierunkowanie na badania 
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naukowe, technologię, cyfryzację, łącznie z 
innowacjami społecznymi, gospodarczymi
i środowiskowymi związanymi z modelami 
trwałego i zrównoważonego rolnictwa;

Or. es

Poprawka 350
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek, w tym większe ukierunkowanie na 
badania naukowe, technologię i cyfryzację, 
poprawa rentowności gospodarstw 
rolnych na rynkach lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych oraz krótkie 
łańcuchy dostaw i produkty o wartości 
dodanej, takich jak produkty ekologiczne;

Or. en

Poprawka 351
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe,
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek europejski, w tym na rynki lokalne i
regionalne, oraz zwiększenie włączającego 
charakteru, współpracy i długoterminowej
konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe,
techniki, metody agroekologiczne i 
transfer wiedzy;

Or. en
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Poprawka 352
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności dóbr 
publicznych i żywności o wysokiej jakości 
przez skoncentrowanie wsparcia na 
produktach ekologicznych i produktach o 
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
większe ukierunkowanie na badania 
naukowe, technologię i cyfryzację;

Or. en

Poprawka 353
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i zapewnienie długoterminowej 
efektywności ekonomicznej gospodarstw 
rolnych, w tym preferowanie krótkich 
łańcuchów dostaw oraz większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie rolnictwa do przyszłych wyzwań.

Poprawka 354
Angélique Delahaye
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe,
inwestycje, biogospodarkę, technologię, 
innowacje i cyfryzację zgodnie z logiką 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 355
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe,
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek europejski i konkurencyjności
społecznej, środowiskowej i gospodarczej,
w tym większe ukierunkowanie na badania 
naukowe i technologię;

Or. fr

Poprawka 356
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i zrównoważenia środowiskowego, 
w tym większe ukierunkowanie na badania 
naukowe, technologię i cyfryzację;

Or. en



AM\1172506PL.docx 65/129 PE632.140v01-00

PL

Poprawka 357
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawa pozycji rolników w
łańcuchu wartości;

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

Or. en

Poprawka 358
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawa pozycji rolników w
łańcuchu wartości;

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

Or. en

Poprawka 359
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawa pozycji rolników w
łańcuchu wartości;

c) poprawa pozycji rolników w
łańcuchu żywnościowym, zarówno na 
wyższym, jak i niższym szczeblu;

Or. en
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Uzasadnienie

W pierwszym rzędzie należy wzmocnić pozycję produkcji pierwotnej w łańcuchu 
żywnościowym.

Poprawka 360
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, w tym sekwestracja dwutlenku węgla 
w glebie zgodnie z odpowiednimi 
umowami międzynarodowymi i przez 
maksymalizację potencjału lasów w tym 
zakresie, a także przez zapewnianie 
odnawialnej biomasy leśnej, która może 
zastąpić materiały kopalne;

Or. en

Poprawka 361
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze rolno-
spożywczym, w tym przez sekwestrację 
dwutlenku węgla w glebie, oraz 
powstrzymanie wylesiania na świecie, 
zgodnie z porozumieniem paryskim i 
celami klimatycznymi UE;

Or. en
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Poprawka 362
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących z 
rolnictwa, zgodnie z porozumieniem 
klimatycznym z Paryża i pakietem 
klimatycznym UE, zwiększenie 
biogenicznej sekwestracji dwutlenku 
węgla i zwiększenie zawartości węgla 
organicznego w glebie;

Or. en

Poprawka 363
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, w szczególności przez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
produkcji zwierzęcej, w tym przez 
zwiększenie zawartości węgla 
organicznego w glebie;

Or. en

Poprawka 364
Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do transformacji 
ekologicznej rolno-hodowlanych modelów 
produkcji, łagodzenia zmiany klimatu i
przystosowywania się do niej, a także
sprzyjanie wykorzystywaniu
zrównoważonej energii;

Or. es

Poprawka 365
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, łącznie z sekwestracją dwutlenku 
węgla w glebie zgodnie z właściwymi 
konwencjami międzynarodowymi;

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe cele związane z przyrodą, środowiskiem i klimatem.

Poprawka 366
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej 
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energii; energii, która nie obejmuje biopaliw 
pierwszej generacji;

Or. en

Poprawka 367
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, w tym przez sekwestrację dwutlenku 
węgla w glebie, a także wykorzystanie 
zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 368
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. fr

Poprawka 369
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 370
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie ochrony środowiska, 
renaturalizacji i zrównoważonego 
gospodarowania zasobami naturalnymi, 
takimi jak woda, gleba i powietrze, przy 
czym pierwszeństwo mają systemy 
rolnicze, takie jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, elementy 
krajobrazu i rolnictwo ekologiczne;
osiągnięcie dobrego stanu przewidzianego 
w instrumentach prawnych w tym 
zakresie, przy jednoczesnym znacznym 
zmniejszeniu uzależnienia od środków 
chemicznych;

Or. en

Poprawka 371
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego i 
odpowiedniego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i 
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gleba i powietrze; powietrze, przedkładając systemy rolnicze 
nad indywidualne praktyki gospodarki 
rolnej, które przynoszą liczne korzyści, 
takie jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, rolnictwo 
ekologiczne i permakultura;

Or. en

Poprawka 372
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedniego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze, przedkładając systemy 
rolnicze nad indywidualne praktyki 
gospodarki rolnej, które przynoszą liczne 
korzyści, takie jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, elementy 
krajobrazu i rolnictwo ekologiczne;

Or. en

Poprawka 373
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze, a także znaczące 
ograniczenie zależności od pestycydów 
chemicznych, przy jednoczesnym 
promowaniu alternatywnych metod i 
produktów charakteryzujących się niskim 
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poziomem ryzyka;

Or. sv

Uzasadnienie

UE ma zapewnić wdrożenie dyrektywy dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów w 
rolnictwie.

Poprawka 374
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego zrównoważonego
gospodarowania zasobami naturalnymi, 
takimi jak woda, gleba i powietrze, aby 
osiągnąć dobry stan w tym zakresie, jak 
przewidziano w odpowiednich 
instrumentach ustawodawczych;

Or. es

Poprawka 375
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i systemów produkcji 
niskonakładowej ograniczających 
stosowanie pestycydów i antybiotyków 
oraz skuteczna ochrona i wzmocnienie 
zasobów naturalnych, takich jak woda, 
gleba i powietrze;

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby WPR przyczyniała się nie tylko do rozwoju zasobów naturalnych i 
zarządzania nimi, ale by wyraźnie wspomniano o ich ochronie. Poprawka ta tworzy 
powiązanie między praktykami rolniczymi a normami środowiskowymi określonymi w 
ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE). Przegląd WPR stanowi wyjątkową okazję do 
ustanowienia takiego powiązania między wodą a rolnictwem, potrzebnego do 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i środowiska obecnie i przyszłym pokoleniom.

Poprawka 376
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie ochrony środowiska i 
zachowania zasobów naturalnych, takich
jak woda, gleba, powietrze i lasy, i 
zrównoważonego gospodarowania nimi, 
przy jednoczesnym znacznym 
zmniejszeniu uzależnienia od produktów 
chemicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i 
środowiska przed toksycznymi pestycydami”, którą podpisało 1,3 mln osób, zawierała 
postulat nr 3 o „wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej 
UE z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów”. Nadszedł czas, by zapewnić 
poważne wdrożenie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania i jej podstawowej 
zasady integrowanej ochrony roślin, która stanowi prawny obowiązek w UE od 2014 r.

Poprawka 377
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 

e) wspieranie ochrony środowiska i 
zachowania zasobów naturalnych, takich
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zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze;

jak woda, gleba i powietrze; osiągnięcie 
stanu przewidzianego w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. en

Uzasadnienie

Wobec celu, jakim jest większe ukierunkowanie przyszłej WPR na realizację celów i rezultaty, 
oraz faktu, iż wyzwania związane z filarem dotyczącym środowiska zostały uznane za istotne, 
cele szczegółowe związane ze środowiskiem (tj. cele określone w lit. e), f)) należy 
sformułować jak zaproponowano – dążąc do wyników i poprawy. Jest to także związane z 
propozycją, zgodnie z którą ekoprogramy mogłyby przyjąć formę systemu płatności opartego 
na rezultatach. Takie systemy sprawdzają się dobrze zarówno poza WPR, jak i w niektórych 
PROW (Irlandia, Holandia).

Poprawka 378
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przyczynianie się do ochrony i 
poprawy jakości powietrza, wody i gleby 
oraz wspieranie bardziej zrównoważonego
wykorzystywania zasobów naturalnych i 
wydajnego gospodarowania nimi;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie „zrównoważony rozwój i wydajne zarządzanie" jest zbyt ogólne. 
Należy raczej w większym stopniu skupić się na ochronie i poprawie oraz zrównoważonym 
wykorzystaniu zasobów naturalnych, takich jak woda, powietrze i gleba.

Poprawka 379
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze, przy jednoczesnym 
znacznym zmniejszeniu uzależnienia od 
środków chemicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO)„Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i
środowiska przed toksycznymi pestycydami”, którą podpisało 1,3 mln osób, zawierała 
postulat nr 3 o „wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej 
UE z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów”. Nadszedł czas, by zapewnić 
poważne wdrożenie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania i jej podstawowej 
zasady integrowanej ochrony roślin.

Poprawka 380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie ochrony środowiska i
zasobów naturalnych, takich jak woda, 
gleba i powietrze; osiągnięcie dobrego 
stanu przewidzianego we właściwych 
aktach prawnych;

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe cele związane z przyrodą, środowiskiem i klimatem.

Poprawka 381
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 382
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju przez wydajniejsze 
gospodarowanie zasobami naturalnymi;

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest uproszczenie brzmienia tekstu.

Poprawka 383
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, w tym wodą, glebą i
powietrzem;

Or. en
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Poprawka 384
Susanne Melior, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, zwłaszcza 
zapylaczy, zmniejszanie zależności od 
środków ochrony roślin, ochrona 
przyrody, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona i odbudowa
siedlisk i krajobrazu, łącznie z naturalną 
szatą roślinną na co najmniej 10 % 
wszystkich użytków rolnych;

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe cele związane z przyrodą, środowiskiem i klimatem.

Poprawka 385
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do zatrzymania 
spadku różnorodności biologicznej, w 
szczególności zapylaczy, promowanie 
stosowania zasad zrównoważonej 
gospodarki leśnej, zmniejszenie zależności 
od pestycydów, wzmacnianie usług 
ekosystemowych, ochrona i przywracanie 
pierwotnego stanu siedlisk i krajobrazu;

Or. en

Uzasadnienie

Musimy odwrócić obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stały spadek różnorodności 
biologicznej, w szczególności w przypadku różnorodności między gatunkami upraw rolnych i 
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zwierząt gospodarskich oraz w ich obrębie, znanej jako „rolnicza bioróżnorodność”. 
Rolnicza bioróżnorodność chroni zdolność sektora rolnego do produkcji, przystosowania się 
do zmieniających się warunków środowiskowych, zmiany klimatu oraz nowych chorób i 
szkodników, a zatem ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
żywnościowego w obliczu rosnącej liczby ludności.

Poprawka 386
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do poprawy 
stanu ochrony lub trendu populacji 
gatunków, w tym pożytecznej fauny, w 
szczególności gatunków zapylaczy, stanu 
ochrony siedlisk, ochrony różnorodności 
biologicznej, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu;

Or. en

Poprawka 387
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do odwrócenia 
strat w różnorodności biologicznej, w tym 
rolniczej bioróżnorodności, wzmacnianie
funkcjonowania ekosystemów i usług 
ekosystemowych, w szczególności gleby, a 
także ochrona i poprawa siedlisk i
krajobrazu oraz osiągnięcie większej 
odporności;

Or. en



AM\1172506PL.docx 79/129 PE632.140v01-00

PL

Uzasadnienie

Musimy odwrócić obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stały spadek różnorodności 
biologicznej, w szczególności w przypadku różnorodności między gatunkami upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich oraz w ich obrębie, znanej jako „rolnicza bioróżnorodność”. 
Bioróżnorodność chroni zdolność sektora rolnego do przystosowania się do zmieniających się 
warunków środowiskowych, zmiany klimatu oraz kontrolowania szkodników i chorób, a zatem 
ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu 
rosnącej liczby ludności.

Poprawka 388
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) osiągnięcie pozytywnego stanu
ochrony chronionych gatunków 
rolniczych i siedlisk na mocy dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG oraz co 
najmniej 10 % naturalnej roślinności we 
wszystkich krajobrazach rolniczych.

Or. en

Uzasadnienie

The current wording reflects that in the current Rural Development Regulation (Article 5 (4) 
(a) of Regulation 1305/2013) for biodiversity, which has proved to give too much leeway to 
Member States in the scheme, in order to create measures that are not targeted or effective 
for biodiversity. To make this objective measurable and coherent with EU biodiversity targets 
and law, it should be based upon the Nature Directives, and priorities which improve the 
conservation status of farmland species and habitats (which are mostly in a poor status 
currently at EU level according to the EEA State of Nature report, 2015, and the mid-term 
review of the Birds and Habitats Directives). This can then draw on existing reporting under 
both these objectives, and align the CAP funding with the Member States assessment of 
funding needs for priority species outlined in their Prioritised Action Frameworks. Further, a 
minimum of 10% of farmed landscapes should be reserved for space for nature, to be 
supported through a mixture of both a minimum percentage of non-productive areas as per 
GAEC 9, and through a mandatory eco-scheme for farmers who provide additional space for 
nature on their farm above that minimum, and which can be targeted to the areas most in 
need and where additional space would be most effective, based on the Member States’ needs 
assessment.



PE632.140v01-00 80/129 AM\1172506PL.docx

PL

Poprawka 389
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do ochrony 
różnorodności w rolnictwie i 
różnorodności biologicznej, wspieranie 
rolnictwa i hodowli o wysokiej wartości 
przyrodniczej, wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu;

Or. es

Poprawka 390
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do odwracania 
tendencji spadkowej w zakresie
różnorodności biologicznej, w tym 
różnorodności w rolnictwie, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu;

Or. sv

Uzasadnienie

Zabezpieczenie produkcji żywności wymaga większej różnorodności; większa różnorodność 
gatunkowa sprawia, że rolnictwo staje się bardziej odporne na nowe choroby i zmianę 
klimatu, a przy tym pozwala się łatwiej dostosowywać do zmian zachodzących w środowisku.

Poprawka 391
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do odwrócenia 
strat w różnorodności biologicznej, w tym 
rolniczej bioróżnorodności, wzmacniania
usług ekosystemowych oraz ochrony
siedlisk i krajobrazu;

Or. en

Uzasadnienie

Musimy odwrócić obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stały spadek różnorodności 
biologicznej. Rolnicza bioróżnorodność chroni zdolność sektora rolnego do produkcji, 
przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych, zmian klimatu oraz 
nowych chorób i szkodników, a zatem ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu rosnącej liczby ludności.

Poprawka 392
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 393
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do odwrócenia 
strat w różnorodności biologicznej, w tym 
rolniczej bioróżnorodności, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu;

Or. en

Poprawka 394
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 395
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) odwrócenie strat w różnorodności
gruntów rolnych zgodnie z celami i 
przepisami UE w zakresie różnorodności
biologicznej (dyrektywa siedliskowa i 
ptasia);

Or. en
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Poprawka 396
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 397
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Degradacja gleby i siedlisk w całej Unii Europejskiej jest wysoka; wymagają one szeroko 
zakrojonej odbudowy, a nie tylko utrzymania zdegradowanego status quo.

Poprawka 398
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

biologicznej i siedlisk, wzmacnianie usług
na rzecz środowiska świadczonych w 
ramach działalności rolnej;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można wzmocnić usług ekosystemowych, ponieważ są świadczone przez przyrodę, 
natomiast musimy podejmować działania mające na celu ich ochronę. W ramach WPR można 
zachęcać rolników do usprawniania praktyk rolnych w sposób korzystny dla środowiska i 
klimatu.

Poprawka 399
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Musimy odwrócić obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stały spadek różnorodności 
biologicznej.

Poprawka 400
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) jak np. ogrodnictwo ekologiczne;

Or. de
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Poprawka 401
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) przyciąganie młodych i nowych
rolników, w szczególności w regionach, 
które najbardziej się wyludniają, i 
ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

Or. es

Poprawka 402
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) przyciąganie młodych rolników i
nowych podmiotów, promowanie 
równouprawnienia płci i ułatwianie
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 403
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) przyciąganie młodych i nowych 
podmiotów do działalności rolniczej i
ułatwianie rozwoju działalności 
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gospodarczej na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 404
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 405
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie młodym osobom zakładania 
nowych gospodarstw rolnych;

Or. it

Poprawka 406
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 

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

na obszarach wiejskich, a w szczególności 
na obszarach górskich i innych obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi i innymi 
szczególnymi ograniczeniami, w tym 
biogospodarki oraz zrównoważonego 
rolnictwa i leśnictwa;

Or. de

Poprawka 407
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, a w szczególności 
na obszarach górskich i innych obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi i innymi 
szczególnymi ograniczeniami, w tym 
biogospodarki oraz zrównoważonego 
rolnictwa i leśnictwa;

Or. de

Poprawka 408
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie spójności społecznej i 
terytorialnej przez zatrudnienie, 
różnicowanie działań i dochodów, 
włączenie społeczne, rozwój lokalny na 
obszarach wiejskich, zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia na obszarach wiejskich oraz 
poprawę jakości podstawowych usług;

Or. en
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Poprawka 409
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia i
godziwych miejsc pracy, wzrostu, 
włączenia społecznego, równego udziału 
kobiet i rozwoju lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym biogospodarki i
zrównoważonego leśnictwa;

Or. de

Uzasadnienie

Jaśniejsze cele społeczne.

Poprawka 410
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, większego udziału 
kobiet w działalności gospodarczej i 
rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, 
w tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

Or. sv

Poprawka 411
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia i 
zachęcanie do tworzenia nowych miejsc 
pracy, wzrostu, włączenia społecznego i
rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, 
w tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

Or. it

Poprawka 412
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym systemu 
rolno-leśnego, biogospodarki, gospodarki 
o obiegu zamkniętym i zrównoważonego 
leśnictwa;

Or. en

Poprawka 413
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, rozwoju lokalnego
i rozwoju działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich, w tym
zrównoważonej biogospodarki i
zrównoważonego leśnictwa;

Or. en
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Poprawka 414
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 415
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa, w tym systemu rolno-leśnego;

Or. en

Poprawka 416
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 

h) promowanie zatrudnienia, godnej 
pracy, wzrostu, włączenia społecznego i
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na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, 
w tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

Or. en

Poprawka 417
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 418
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i
zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w
składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, wytwarzanej metodami 
rolnictwa ekologicznego, przy 
priorytetowym traktowaniu 
niechemicznych alternatyw dla 
pestycydów, zapobiegania marnotrawieniu 
żywności, rolnictwa ekologicznego, jak 
również dobrostanu zwierząt, z 
zapewnieniem szybkiego i najściślejszego 
wdrożenia zasady „Jedno zdrowie", a w 
szczególności przepisów UE dotyczących 
stosowania antybiotyków w hodowli 
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zwierząt do celów metafilaktycznych i 
profilaktycznych.

Or. en

Poprawka 419
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i
zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w
składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, rolnictwa 
ekologicznego/biologicznego, 
ograniczenia marnotrawienia żywności,
ograniczenia stosowania antybiotyków,
jak również poprawy dobrostanu zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

Jaśniejsze cele społeczne i dodanie rolnictwa ekologicznego do celów szczegółowych.

Poprawka 420
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i
zdrowia, jakości odżywczej i sanitarnej
żywności, walki z marnotrawstwem
żywności, uwzględnienia dobrostanu 
zwierząt i mniejszej zależności od środków 
produkcji;
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy w sposób bardziej precyzyjny wskazać, co mogą obejmować potrzeby społeczne w 
obszarze żywności i zdrowia, a zwłaszcza w obszarze ograniczenia stosowania środków 
ochrony roślin.

Poprawka 421
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i
zdrowia, m.in. przez obowiązkowe 
wskazywanie pochodzenia na etykietach,
w tym bezpiecznej, bogatej w składniki 
odżywcze i zrównoważonej żywności, 
zapobiegania marnotrawieniu żywności, 
jak również dobrostanu zwierząt.

Or. it

Poprawka 422
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 423
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności, 
rolnictwa i zdrowia, w tym bezpiecznej, 
bogatej w składniki odżywcze,
zrównoważonej żywności wolnej od 
pestycydów, ograniczenia marnotrawienia
żywności, rolnictwa niskonakładowego i 
ekologicznego, jak również dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 424
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) dostosowanie rolnictwa do wyzwań 
i potrzeb społecznych dotyczących
żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, 
bogatej w składniki odżywcze i
zrównoważonej żywności, ograniczenia 
marnotrawienia żywności i stosowania 
antybiotyków, jak również poprawy
dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 425
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i
zdrowia, w tym bezpiecznej, przystępnej 
cenowo, bogatej w składniki odżywcze i
zrównoważonej żywności, ograniczania 
marnowania żywności, jak również
poprawy dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 426
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 427
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i

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

zdrowia, w tym rolnictwa ekologicznego,
bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, zapobiegania 
marnotrawieniu żywności, jak również 
dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 428
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 429
Rory Palmer, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) sprostanie wyzwaniom społecznym
i potrzebom dotyczącym zrównoważonego 
charakteru systemu żywnościowego i
zdrowia, w tym bezpiecznej i bogatej w
składniki odżywcze żywności, stosowania 
antybiotyków, zapobiegania 
marnotrawieniu żywności i dobrostanu 
zwierząt.

Or. en
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Uzasadnienie

Zdrowie w odniesieniu do rolnictwa i systemu żywnościowego jest nie tylko potrzebą 
społeczną, ale także istotnym wyzwaniem społecznym. Ten sam pogląd przedstawiono w 
sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie WPR, w którym 
podkreślono, że„należy opracować ukierunkowaną na przyszłość WPR, aby lepiej 
rozwiązywać najważniejsze problemy związane ze zdrowiem, takie jak problemy dotyczące 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jakości powietrza i zdrowszego odżywiania”.

Poprawka 430
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) promowanie skutecznego 
zarządzania ryzykiem, dzięki któremu 
możliwe jest pokrycie strat doznanych 
przez rolników wskutek niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt 
lub roślin, inwazji szkodników lub 
incydentów środowiskowych;

Or. de

Poprawka 431
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) poprawa dobrostanu zwierząt 
zgodnie z art. 13 TFUE, najlepszymi 
dostępnymi badaniami naukowymi w 
dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz 
stosownie do potrzeb społecznych. 

Or. sv
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Uzasadnienie

Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że przy formułowaniu i 
wykonywaniu polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotyczących 
rynku wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i 
państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako 
istot zdolnych do odczuwania.

Poprawka 432
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wspieranie udziału i równości 
kobiet w sektorze rolno-hodowlanym oraz 
w strukturach produkcji i 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich;

Or. es

Poprawka 433
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) poprawa dobrostanu zwierząt 
zgodnie z postanowieniami Traktatu, 
najlepszą dostępną wiedzą naukową i 
potrzebami społecznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Dobrostan zwierząt zasługuje na swój własny cel szczegółowy. Jest on uwzględniony nie tylko 
w potrzebach społecznych dotyczących żywności i rolnictwa, ale także w jednym z 
postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mającym zastosowanie ogólne 
(art. 13 TFUE). Przy formułowaniu i wdrażaniu WPR UE i państwa członkowskie powinny 
zatem w pełni uwzględniać wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt, biorąc pod uwagę fakt, iż 
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są one istotami zdolnymi do odczuwania.

Poprawka 434
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wspieranie rolników w dążeniu do 
podwójnej wydajności gospodarczej i 
środowiskowej;

Or. fr

Poprawka 435
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) osiągnięcie stanu sprzyjającego 
ochronie gatunków i siedlisk 
uwzględnionych w dyrektywie ptasiej i 
dyrektywie siedliskowej oraz 
doprowadzenie do sytuacji, w której część 
użytków rolnych będzie obejmowała 
elementy krajobrazu sprzyjające 
różnorodności biologicznej.

Or. es

Poprawka 436
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uczynienie rolnictwa wolnego od 
pestycydów priorytetem, poczynając od 
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unikania rutynowego i profilaktycznego 
stosowania pestycydów.

Or. en

Poprawka 437
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia w
ramach WPR, a także spójność między 
różnymi celami i istniejącymi 
zobowiązaniami, takimi jak spójność 
polityki na rzecz rozwoju i cele 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 438
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają równość 
beneficjentów końcowych, uproszczenie i
zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego przy udzielaniu
wsparcia w ramach WPR.

Or. en

Uzasadnienie

W nowej WPR należy zapewnić równość i uproszczenie dla beneficjentów końcowych.
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Poprawka 439
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Cele szczegółowe d), e) i f) mają na 
celu przyczynienie się w konkretny sposób 
do realizacji przepisów dotyczących 
środowiska i klimatu wymienionych w 
załączniku XI.

Or. en

Poprawka 440
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Cele i środki wsparcia są spójne z 
przepisami dotyczącymi środowiska i 
klimatu określonymi w załączniku XI i je 
uzupełniają.

Or. en

Poprawka 441
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Cele końcowe Unii i państw 
członkowskich
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1. Zgodnie z celami określonymi w art. 5 i 
6 rozporządzenia, połączone plany 
strategiczne WPR prowadzą do:

a) wzrostu netto liczby rolników, 
pracowników rolnych i powiązanych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich;

b) zmniejszenia o 30 % emisji gazów 
cieplarnianych związanych z sektorem 
rolnictwa do 2027 roku;

c) zatrzymania i odwrócenia procesu 
utraty różnorodności biologicznej;

d) zatrzymania i odwrócenia procesu 
rozprzestrzeniania się oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

e) zatrzymania i odwrócenia procesu 
utraty zapylaczy, ptaków i owadów;

f) zwiększenia różnorodności genetycznej 
zarówno w obrębie upraw, jak i zwierząt;

g) ograniczenia wywozu żywych zwierząt;

h) zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i wody spowodowanego przez 
sektor rolnictwa;

i) utrzymania i zwiększenia powierzchni 
trwałych użytków zielonych;

j) ograniczenia stosowania pestycydów, 
zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE.

2. W swoich projektach planów 
strategicznych państwa członkowskie 
wskazują, w jaki sposób zamierzają 
przyczynić się do osiągnięcia tych celów 
końcowych, i proponują dokładne krajowe 
cele końcowe.

3. Zgodnie z procedurą opisaną w tytule V 
rozdział III Komisja upewnia się, że 
połączenie krajowych celów końcowych 
pozwoli na osiągnięcie celu końcowego 
Unii określonego w ust. 1 oraz że 
interwencje planowane przez państwa 
członkowskie są wystarczające do 
osiągnięcia krajowych celów końcowych. 
W celu zapewnienia równych szans 
Komisja zapewnia przyjęcie przez państwa 
członkowskie podobnych krajowych celów 
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końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Definiowanie celów ogólnych bez określenia bardziej precyzyjnych celów końcowych nie jest 
skutecznym sposobem zagwarantowania, że państwa członkowskie będą faktycznie realizować 
te cele ogólne.

Poprawka 442
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 443
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wskaźniki oddziaływania 
odnoszące się do celów określonych w art.
5 i 6 ust. 1 i stosowane do określenia 
ilościowych celów końcowych w zakresie 
realizacji w odniesieniu do celów 
szczegółowych zawartych w planach
strategicznych WPR oraz do oceny 
postępów w osiąganiu celów końcowych i 
realizacji WPR.

Or. en

Poprawka 444
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wspólne wskaźniki produktu, rezultatu i
oddziaływania są określone w załączniku I.
Postępy w osiąganiu celów Unii powinny 
być mierzone za pomocą wskaźników 
rezultatu.

Or. en

Poprawka 445
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\1172506PL.docx 105/129 PE632.140v01-00

PL

z ich stosowania i, w razie potrzeby, w celu 
dodania nowych.

z ich stosowania i, w razie potrzeby, w celu 
dodania nowych.

Komisja dokonuje pełnej oceny 
skuteczności wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania określonych w 
załączniku I, a także przedstawia 
konkretne rozwiązania służące 
wzmocnieniu podejścia do polityki 
opartego na rezultatach. Sprawozdanie to 
stanowi część oceny skutków oraz 
wniosków dotyczących programowania 
wspólnej polityki rolnej, które ma się 
rozpocząć w 2028 r.

Or. en

Poprawka 446
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja dokonuje w załączniku I 
kompleksowej oceny skuteczności 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania oraz przedstawia konkretne 
rozwiązania mające na celu wzmocnienie 
ukierunkowanego na wyniki podejścia 
WPR. Sprawozdanie jest częścią oceny 
skutków i wniosków ustawodawczych 
dotyczących WPR po 2027 r.

Or. de
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Uzasadnienie

Ocena mająca na celu poprawę wskaźników.

Poprawka 447
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja dokonuje pełnej oceny 
skuteczności wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania określonych w 
załączniku I oraz przedstawia konkretne 
rozwiązania służące podejścia do WPR 
opartego na rezultatach. Sprawozdanie to 
stanowi część oceny skutków oraz 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
WPR po 2027 r.

Or. en

Poprawka 448
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych zmieniających załącznik I w
celu dostosowania wspólnych wskaźników 
produktu, rezultatu i oddziaływania, tak 

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

aby poprawić jakość monitorowania i 
oceny oraz uwzględnić doświadczenia 
wyniesione z ich stosowania i, w razie 
potrzeby, w celu dodania nowych.

Or. en

Poprawka 449
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 450
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Uzasadnienie

O ile może faktycznie zajść potrzeba dostosowania istniejących wskaźników, Komisja nie 
powinna mieć prawa proponowania nowych wskaźników, gdyż ich zestaw powinien być 
stabilny.

Poprawka 451
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wspierać opracowanie nowych 
wskaźników, należy zachęcać państwa 
członkowskie do dostarczania 
szczegółowych danych z systemu 
identyfikacji działek rolnych i ZSZiK oraz 
przeznaczyć na nie znaczną część budżetu 
na pomoc techniczną.

Or. en

Poprawka 452
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dokonuje pełnej oceny 
skuteczności wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania określonych w 
załączniku I oraz przedstawia konkretne 
rozwiązania służące wzmocnieniu 
podejścia do polityki opartego na 
rezultatach.

Or. en

Poprawka 453
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie odczytują z
udostępnionego przez Komisję wykazu 
unijnego zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne. Wprowadzony 
wykaz zobowiązań rolno-środowiskowo-
klimatycznych powinien uwzględniać 
różnice klimatyczne i geograficzne w
państwach członkowskich i być stosowany 
na dużą skalę, aby uzyskać odpowiednie 
korzyści środowiskowe i klimatyczne. 
Państwa członkowskie dokonują płatności 
za uzyskane efekty realizacji celów 
środowiskowych i klimatycznych.

Or. de

Poprawka 454
Tilly Metz, Florent Marcellesi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 455
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
interwencje były określone na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń 
konkurencji.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
interwencje były określone na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń 
konkurencji.

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że niektóre elementy planu strategicznego 
zostaną ustanowione na poziomie 
regionalnym dla niektórych elementów 
rozwoju obszarów wiejskich, zapewniając 
jednocześnie spójność ogólnej strategii. 
Organom regionalnym można powierzyć 
jedynie zarządzanie środkami rozwoju 
obszarów wiejskich i ich wdrażanie.

Or. it

Poprawka 456
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
interwencje były określone na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń 
konkurencji.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
interwencje były określone na podstawie
równości dla beneficjentów końcowych,
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności bezpośrednie są klasyfikowane w ramach WTO jako płatności „kategorii zielonej”, 
więc powinny być wypłacane w sposób sprawiedliwy, który nie powoduje zakłóceń 
konkurencji.
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Poprawka 457
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przestrzegają 
zasady równości i sprawiedliwości przy 
określaniu beneficjentów działań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, nie dyskryminując 
żadnego rodzaju produkcji rolniczej lub 
hodowlanej, z zastrzeżeniem 
przestrzegania wymogów prawnych i w 
zakresie warunkowości.

Or. es

Poprawka 458
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają ramy 
prawne regulujące przyznanie unijnego 
wsparcia na rzecz beneficjentów na 
podstawie planu strategicznego WPR oraz 
zgodnie z zasadami i wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu
i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Ramy prawne regulujące przyznanie 
unijnego wsparcia na rzecz beneficjentów 
na podstawie planu strategicznego WPR 
oraz zgodnie z zasadami i wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne] ustanawia się na szczeblu 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy prawne powinno sie ustanawiać na szczeblu UE, aby zagwarantować równe szanse.

Poprawka 459
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zrównoważony rozwój

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

Or. en

Poprawka 460
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b

Zgodność z porozumieniem paryskim

1. Cele planów strategicznych WPR są 
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wdrażane zgodnie z porozumieniem 
paryskim oraz z myślą o osiągnięciu 
globalnych celów określonych w
porozumieniu paryskim oraz wypełnieniu 
zobowiązań określonych we wkładzie 
ustalonym przez Unię i wkładzie 
ustalonym na poziomie krajowym przez 
państwa członkowskie. 

2. Wspólna polityka rolna ma na celu 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze rolno-spożywczym w UE o 30
% do 2027 r. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ich plany strategiczne były zgodne z już 
ustanowionymi długoterminowymi 
krajowymi celami końcowymi, 
określonymi w instrumentach prawnych, 
o których mowa w załączniku XI, lub 
wynikającymi z tych instrumentów, a
także z celami określonymi w ust. 2. 

4. Przed zatwierdzeniem planów 
strategicznych Komisja upewnia się, że 
połączenie wszystkich celów końcowych 
planów strategicznych i środków w 
ramach planów strategicznych umożliwi 
realizację celów klimatycznych 
określonych w niniejszym artykule. 

5. W celu utrzymania równych szans w 
całej Unii Komisja musi dopilnować, aby 
krajowe cele końcowe i środki w 
dziedzinie klimatu każdego państwa 
członkowskiego były podobne. 

Or. en

Poprawka 461
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby
interwencje w oparciu o rodzaje 

Komisja zapewnia, aby interwencje w
oparciu o rodzaje interwencji wymienione 
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interwencji wymienione w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
definicje określone w art. 3 oraz definicje, 
które należy sformułować w planach 
strategicznych WPR, określone w art. 4, 
były zgodne z postanowieniami ust. 1 
załącznika 2 do Porozumienia WTO w
sprawie rolnictwa.

w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia, w tym definicje określone 
w art. 3 oraz definicje, które należy 
sformułować w planach strategicznych 
WPR, określone w art. 4, były zgodne z
postanowieniami ust. 1 załącznika 2 do 
Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ Komisja Europejska jest odpowiedzialna za powiadomienia WTO, należy jej 
pozostawić to zadanie.

Poprawka 462
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby
interwencje w oparciu o rodzaje 
interwencji wymienione w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
definicje określone w art. 3 oraz definicje, 
które należy sformułować w planach 
strategicznych WPR, określone w art. 4,
były zgodne z postanowieniami ust. 1 
załącznika 2 do Porozumienia WTO w
sprawie rolnictwa.

Interwencje w oparciu o rodzaje 
interwencji wymienione w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
definicje określone w art. 3 oraz definicje, 
które należy sformułować w planach 
strategicznych WPR, określone w art. 4, są
zgodne z postanowieniami ust. 1 
załącznika 2 do Porozumienia WTO w
sprawie rolnictwa.

Or. en

Poprawka 463
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencje te powinny również być 
zgodne z postanowieniami dodatkowego 
ustępu załącznika 2 do Porozumienia WTO 
w sprawie rolnictwa, określonego w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia. Interwencje należące do 
rodzajów interwencji innych niż 
podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności, uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności, 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników i systemy na rzecz 
klimatu i środowiska mogą zamiast tego
być zgodne z postanowieniami innego 
ustępu załącznika 2 do Porozumienia WTO 
w sprawie rolnictwa, jeżeli jest to 
uzasadnione w planie strategicznym WPR.

Interwencje te powinny również być 
zgodne z postanowieniami dodatkowego 
ustępu załącznika 2 do Porozumienia WTO 
w sprawie rolnictwa, określonego w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia. Interwencje należące do 
rodzajów interwencji innych niż 
podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności, uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności, 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników i systemy na rzecz 
klimatu i środowiska oraz zobowiązania 
środowiskowe, klimatyczne i inne 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą 
zamiast tego być zgodne z
postanowieniami innego ustępu załącznika 
2 do Porozumienia WTO w sprawie 
rolnictwa, jeżeli jest to uzasadnione w
planie strategicznym WPR.

Or. en

Poprawka 464
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje na podstawie płatności 
specyficznej w odniesieniu do bawełny 
przewidzianej w rozdziale II sekcja 2 
podsekcja 2 niniejszego tytułu były zgodne 
z postanowieniami art. 6 ust. 5 
Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

2. Interwencje na podstawie płatności 
specyficznej w odniesieniu do bawełny 
przewidzianej w rozdziale II sekcja 2 
podsekcja 2 niniejszego tytułu są zgodne z 
postanowieniami art. 6 ust. 5 Porozumienia 
WTO w sprawie rolnictwa.

Or. en
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Poprawka 465
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Globalny wymiar WPR

1. Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i 
państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie celów współpracy na rzecz 
rozwoju we wszystkich interwencjach w 
ramach WPR oraz respektują prawo do 
pożywienia, a także prawo do rozwoju.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby strategiczne plany WPR przyczyniały 
się w możliwie największym stopniu do 
terminowego osiągnięcia celów 
określonych w Agendzie zrównoważonego 
rozwoju 2030, w szczególności celu 
zrównoważonego rozwoju nr 2, nr 10, nr 
12 i nr 13, a także tych określonych w 
porozumieniu paryskim. Interwencje w 
ramach WPR zatem:

(i) przyczyniają się do rozwoju 
zróżnicowanego i zrównoważonego 
rolnictwa oraz odpornych praktyk w 
dziedzinie rolnictwa ekologicznego 
zarówno w Unii, jak i w krajach 
partnerskich; 

(ii) przyczyniają się do zachowania 
genetycznej różnorodności nasion, roślin 
uprawnych, zwierząt hodowlanych i
udomowionych, a także spokrewnionych z 
nimi gatunków dzikich, w Unii i w 
krajach partnerskich; 

(iii) przyczyniają się do wykorzystania 
potencjału drobnych producentów 
rolnych, małych przedsiębiorstw rolnych, 
w szczególności kobiet rolników, ludności 
tubylczej zajmującej się produkcją rolną 
oraz pasterzy, zarówno w Unii, jak i w 
krajach partnerskich;
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(iv) przyczyniają się do rozwoju lokalnych 
systemów żywnościowych oraz rynków 
krajowych i regionalnych zarówno w
Unii, jak i w krajach partnerskich, w celu 
ograniczenia zależności od przywozu 
żywności i skrócenia łańcuchów 
żywnościowych; 

(v) kładą kres praktykom handlowym, 
które zakłócają światowy handel na 
rynkach rolnych; 

(vi) zapewniają pełne włączenie środków 
w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i
przystosowywania się do niej; 

(vii) przestrzegają zasady „najpierw 
klimat, potem handel”. 

3. Zgodność WPR ze spójnością polityki 
na rzecz rozwoju jest regularnie oceniana, 
między innymi przy użyciu danych z 
mechanizmu monitorowania określonego 
w art. 119a. Komisja przekazuje Radzie i
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące wyników oceny i
odpowiedzi politycznej UE. 

Or. en

Poprawka 466
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania określonych w prawie 
Unii ani norm dobrej kultury rolnej 

1. Warunkowość w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju (zwana dalej 
„warunkowością") odpowiada wymogom 
podstawowym w zakresie zarządzania
określonym w prawie Unii i normom
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionym w planie 
strategicznym WPR i wymienionym w
załączniku III, w odniesieniu do 
następujących określonych obszarów:
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zgodnej z ochroną środowiska
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, w
odniesieniu do następujących określonych 
obszarów:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie wspólnej warunkowości między państwami 
członkowskimi, opartej wyłącznie na normach wymienionych w załączniku III.

Poprawka 467
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się znaczące kary administracyjne 
na beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, co do których 
ustalono, że w wyniku kontroli 
określonych w tytule IV rozdział IV 
rozporządzenia horyzontalnego [.../...], 
przeprowadzonych przez państwo 
członkowskie, nie spełniają wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
określonych w prawie Unii ani norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionych w planie 
strategicznym WPR i wymienionych w
załączniku III, w odniesieniu do 
następujących określonych obszarów:

Or. en
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Poprawka 468
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 469
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania określonych w prawie 
Unii ani norm dobrej kultury rolnej 

1. Państwa członkowskie mogą 
włączyć do swoich planów strategicznych 
WPR system warunkowości, zgodnie z
którym nakłada się kary administracyjne na
wszystkich beneficjentów otrzymujących 
płatności w ramach WPR, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania określonych w prawie 
Unii ani norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 



PE632.140v01-00 120/129 AM\1172506PL.docx

PL

zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, w
odniesieniu do następujących określonych 
obszarów:

WPR i wymienionych w załączniku III, w
odniesieniu do następujących określonych 
obszarów:

Or. en

Poprawka 470
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 471
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Warunkowość musi mieć zastosowanie do wszystkich instrumentów WPR, w tym do wsparcia 
związanego z produkcją i inwestycji, które mogą być jednymi z najbardziej szkodliwych.

Poprawka 472
Rory Palmer, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się skuteczne i odstraszające kary 
administracyjne na beneficjentów 
otrzymujących płatności w ramach EFRG 
i EFRROW, którzy nie spełniają 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania określonych w prawie Unii ani 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska ustanowionych w
planie strategicznym WPR i wymienionych 



PE632.140v01-00 122/129 AM\1172506PL.docx

PL

ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, w
odniesieniu do następujących określonych 
obszarów:

w załączniku III, w odniesieniu do 
następujących określonych obszarów:

Or. en

Poprawka 473
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym jakość i 
ilość wody, jakość powietrza, gleba, 
różnorodność biologiczna i usługi 
ekosystemowe;

Or. en

Poprawka 474
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym jakość i 
ilość wody, jakość powietrza, gleba, 
różnorodność biologiczna i usługi 
ekosystemowe;

Or. en

Poprawka 475
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klimat i środowisko; a) podstawowa wydajność rolna,
klimat i środowisko;

Or. de

Poprawka 476
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klimat i środowisko; a) klimat, różnorodność biologiczna i
środowisko;

Or. en

Poprawka 477
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prawa pracownicze.

Or. en

Poprawka 478
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) System warunkowości, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, nie ma 
zastosowania do płatności przyznawanych 
na rzecz ekoprogramów zgodnie z art. 28 
oraz zobowiązań środowiskowych i 
klimatycznych zgodnie z art. 65, które 
uznaje się za korzystne dla celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f) lub dla dobrostanu zwierząt.

Or. en

(Warunkowość nie powinna mieć zastosowania do ekoprogramów (art. 28) oraz do 
zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i dobrostanu zwierząt (art. 65), ponieważ 

zablokowałaby możliwość ukierunkowanych płatności służących lepszej realizacji tych celów. 
Logika wniosku Komisji wyklucza wszelkie płatności ukierunkowane na środki podlegające 
zobowiązaniom prawnym. Zastosowanie warunkowości w przypadku ekoprogramów oraz 

zobowiązań środowiskowych i klimatycznych przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.)

Poprawka 479
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolników spełniających przepisy art. 29 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w 
sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych 
uznaje się za spełniających normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.

Or. en

Poprawka 480
Jan Huitema, Fredrick Federley, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
starania, by zapewnić rolnikom 
uproszczenie systemu warunkowości 
zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie 
mogą usunąć normy dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska określone 
w załączniku III z systemu warunkowości, 
pod warunkiem że usunięte normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska zostaną wprowadzone w życie 
za pomocą równoważnych środków w 
ekoprogramach zgodnie z art. 28 lub 
zobowiązań środowiskowych i 
klimatycznych zgodnie z art. 65.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR zapewnia różne narzędzia służące 
osiągnięciu jednakowych celów. Aby odejść od uniwersalnego podejścia, wszystkie państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość elastycznego wyboru między różnymi instrumentami 
związanymi z celami w zakresie środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt.

Poprawka 481
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu uproszczenia procedur 
administracyjnych definiuje się limity de 
minimis lub progi tolerancji dla 
odnośnych obszarów/wymogów 
warunkowości, które nie prowadzą do 
redukcji ani sankcji.

Or. de

Uzasadnienie

Różne zastosowania redukcji i sankcji w związku z niewielkimi naruszeniami wciąż wywołują 
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niezadowolenie. Należy powrócić do jednolitych limitów de minimis, jakie istniały do 2014 r. 
włącznie, aby uniknąć nieproporcjonalnych redukcji i sankcji.

Poprawka 482
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi w
tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne]. Uznając 
„nowy model realizacji" państwa 
członkowskie ustanawiają funkcjonalnie 
niezależny organ mediacyjny i 
odwoławczy składający się z wymaganych 
ekspertów i przedstawicieli 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura odwoławcza ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwego 
traktowania beneficjentów.

Poprawka 483
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych określonych w tytule IV 
rozdział IV rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne] mają 
zastosowanie do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozdziału II niniejszego tytułu 
lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 
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i 67, którzy nie przestrzegają zasad 
warunkowości w rozumieniu ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie odniesienia do wspólnych przepisów dotyczących kar 
administracyjnych przewidzianych w rozporządzeniu horyzontalnym oraz uniemożliwienie 
państwom członkowskim opracowywania własnych przepisów w planach strategicznych WPR. 
Pomaga to przywrócić wspólne przepisy w ramach WPR.

Poprawka 484
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Warunkowość ma zastosowanie do 
wszystkich beneficjentów WPR, chociaż 
państwa członkowskie mogą nadal 
stosować współczynniki ważenia w 
odniesieniu do całej populacji 
beneficjentów WPR, tak aby dostosować 
próbę kontrolną do docelowych 
gospodarstw, zapewniając należyte 
wydatkowanie środków UE, unikając przy 
tym niepotrzebnych kontroli gospodarstw 
o niższym ryzyku wystąpienia 
niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Np. mniejsze gospodarstwa rolne otrzymywałyby niższą wagę ryzyka ze względu na ich 
wielkość, ale większe zagęszczenie zwierząt otrzymywałoby wyższą wagę w odniesieniu do 
dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego, rolnictwo ekologiczne otrzymywałoby niższą 
wagę ryzyka w odniesieniu do kwestii środowiskowych lub klimatycznych. Takie podejście 
oparte na ocenie ryzyka mające na celu ukierunkowanie ograniczonej liczby kontroli tam, 
gdzie są one najbardziej potrzebne, opiera się na obowiązującym prawodawstwie i 
wytycznych, zatem od wielu dziesięcioleci stanowi już powszechną praktykę w agencjach 
płatniczych. Nie wchodząc w logikę wykluczenia, możemy zapewnić wszystkim równe i 
sprawiedliwe warunki konkurencji.
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Poprawka 485
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Akty prawne, o których mowa w
załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.
Państwa członkowskie zapewniają, że 
takie wdrożenia są zgodne z 
porozumieniami WTO w sprawie 
rolnictwa, załącznik II pkt 5 ppkt 6;

Or. en

Poprawka 486
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wyłączają z 
systemu warunkowości na mocy 
niniejszego artykułu: 

a) beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na mocy art. 25; 

b) rolników spełniających wymogi 
określone w rozporządzeniu nr 2018/848 
w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. 

Or. en

Poprawka 487
Damiano Zoffoli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rolników spełniających wymogi 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego uznaje się tym samym za 
spełniających wymogi systemu 
współzależności, o którym mowa w 
niniejszym artykule.

Or. it
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