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Poprawka 488
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w 
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli i strukturę 
gospodarstw, oraz regionów najbardziej 
oddalonych. W tym kontekście państwa 
członkowskie mogą określić pewne 
kategorie beneficjentów, do których nie 
mają zastosowania niektóre normy 
minimalne. Określając normy minimalne, 
które mają być stosowane przez 
beneficjentów, oraz kategorie 
beneficjentów, do których normy te nie 
mają zastosowania, państwa członkowskie 
zapewniają, aby poziom wymogów 
dotyczących zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska nr 1, 8 i 9, 
o których mowa w załączniku III, był co 
najmniej równy poziomowi wymogów 
dotyczących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w art. 43 ust. 2 
rozporządzenia nr 1307/2013, lub praktyk 
równoważnych, o których mowa w ust. 3 
tego samego artykułu.
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Or. fr

Uzasadnienie

Nowe zasady warunkowości nie mogą prowadzić do obniżenia wymogów dotyczących 
zazieleniania w latach 2014–2020 i należy utrzymać wspólny europejski poziom minimalny. 
Ponadto przy określaniu wymogów warunkowości należy uwzględnić specyfikę regionów 
najbardziej oddalonych.

Poprawka 489
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Państwa członkowskie określają 
szczególne normy dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania obowiązujące rolników, o 
których mowa w art. 25 (małe 
gospodarstwa), wprowadzając odstępstwa 
i uproszczone praktyki w odniesieniu do 
zwykłych beneficjentów. Rolników 
spełniających wymogi art. 29 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w 
odniesieniu do rolnictwa ekologicznego 
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uznaje się tym samym za spełniających 
wymogi systemu współzależności, o 
którym mowa w niniejszym artykule, z 
wyjątkiem środków dotyczących 
utrzymania pastwisk.

Or. it

Uzasadnienie

Celem wniosków jest ograniczenie biurokracji i kontroli dla drobnych rolników przez 
ustanowienie systemu obowiązków i kryteriów związanych w większym stopniu z wielkością 
gospodarstwa. Certyfikowani rolnicy ekologiczni przestrzegają bardzo surowych przepisów 
ochrony środowiska, dlatego, także w celu uproszczenia, nie ma potrzeby wprowadzania 
dalszych ograniczeń i kontroli.

Poprawka 490
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie określają szczególne normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska oraz wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania obowiązujące 
rolników, o których mowa w art. 25 (małe 
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gospodarstwa), wprowadzając odstępstwa 
i uproszczone praktyki w odniesieniu do 
zwykłych beneficjentów. 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, z 
wyjątkiem środków dotyczących 
utrzymania pastwisk.

Or. it

Poprawka 491
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów zgodnie z ustalonymi 
praktykami lokalnymi i celami 
szczegółowymi dotyczącymi środowiska 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. f), 
włączając w to warunki glebowe, wodne i
klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, 
użytkowanie gruntów, płodozmian, metody 
uprawy roli oraz strukturę gospodarstw.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinien zostać uwzględniony bezpośredni związek z konkretnymi celami środowiskowymi 
WPR. Artykuł ten powinien również odnosić się do ustalonych praktyk lokalnych w celu 
zapewnienia, by wymogi kwalifikowalności gruntów zostały uzgodnione zgodnie z tymi 
praktykami. Zapobiegnie to tworzeniu niejasnych zasad kwalifikowalności gruntów, które 
mogą zachęcić rolników do usuwania dużych obszarów siedlisk cennych (dla przyrody i 
rolnictwa) z powodu niepewności co do zasad kwalifikowalności.

Poprawka 492
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów zgodnie z ustalonymi 
praktykami lokalnymi, zwłaszcza dla celu 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. f),
włączając w to warunki glebowe, wodne i
klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, 
użytkowanie gruntów, płodozmian, metody 
uprawy roli oraz strukturę gospodarstw.

Or. en

Poprawka 493
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 494
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 

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

norm, o których mowa w załączniku III,
oraz wynikające z lokalnych warunków 
glebowych i klimatycznych, obejmujących 
występowanie suszy, uwzględniając cechy 
szczególne danych obszarów, takie jak
istniejące systemy rolnicze, użytkowanie 
gruntów, płodozmian oraz metody uprawy 
roli.

Or. en

Poprawka 495
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

W odnośnym rozporządzeniu ustanowiono już minimalne normy w zakresie warunkowości, 
które muszą spełniać producenci. Z drugiej strony, należy mieć na uwadze cechy 
agronomiczne poszczególnych rodzajów produkcji, ponieważ w niektórych przypadkach, 
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takich jak uprawy trwałe lub uprawy rosnące pod wodą, nie można stosować wszystkich norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Poprawka 496
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 497
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z 
gruntami, które nie są już wykorzystywane 

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

do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy
minimalne obowiązujące beneficjentów
posiadających więcej niż [x] ha, 
określonych przez państwa członkowskie,
w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając strukturę gospodarstw,
cechy szczególne danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, 
użytkowanie gruntów oraz metody uprawy.

Or. pl

Uzasadnienie

Małe gospodarstwa lub gospodarstwa do określonego progu powierzchniowego 
(zdefiniowanego przez p.cz.) powinny być wyłączone z warunkowości. Takie rozwiązanie jest 
stosowane w obecnym okresie w przypadku gospodarstw uczestniczących w systemie dla 
małych gospodarstw, które są zwolnione z kontroli przestrzegania norm i wymogów zasady 
wzajemnej zgodności oraz z obowiązku przestrzegania zazielenienia. Ponadto objęcie 
wszystkich gospodarstw kontrolą w zakresie warunkowości będzie powodowało duże 
obciążenia administracyjne.

Poprawka 498
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z

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

ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, w tym w odniesieniu do roślin 
strączkowych, metody uprawy roli, 
otaczające środowisko oraz strukturę 
gospodarstw.

Or. en

Poprawka 499
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 500
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, i zapewniają, aby 
ochrona tych obszarów przyczyniała się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
podanych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz
i).

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 501
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie z
gruntami, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 

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

krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów w
zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, typ 
uprawy, płodozmian, metody uprawy roli 
oraz strukturę gospodarstw.

Or. it

Poprawka 502
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 503
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 504
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Regiony najbardziej oddalone 
zdefiniowane w art. 349 TFUE zwalnia się 
z wymogów dotyczących norm GAEC 1, 2, 
8 i 9 określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 505
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie nie określają 
minimalnych norm dla głównych celów 
innych niż główne cele określone w
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie wspólnych zasad warunkowości między państwami 
członkowskimi, opartych wyłącznie na normach wymienionych w załączniku III.

Poprawka 506
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Aby chronić wspólny charakter 
WPR i zapewnić równe szanse w 
odniesieniu do głównych celów 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie nie mogą ustalać norm 
dodatkowych w stosunku do tych 
określonych w wymienionym załączniku 
dla tych głównych celów. Ponadto
państwa członkowskie nie określają 
minimalnych norm dla głównych celów 
innych niż główne cele określone w
załączniku III.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważna jest ochrona wspólnego charakteru WPR.

Poprawka 507
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ocenia skuteczność norm 
GAEC w zakresie osiągania celów 
określonych w załączniku III. Komisja 
przeprowadza ocenę na podstawie opisu 
poszczególnych norm zawartych w 
strategicznym planie WPR, jak określono 
w art. 98 lit. b) niniejszego 
rozporządzenia. Ocena uwzględnia 
skuteczność normy (analiza kosztów i 
korzyści) oraz istnienie rozwiązań 
alternatywnych. Ocena może obejmować 
podejście holistyczne, w przypadku gdy co 
najmniej jedna z norm przyczynia się do 
osiągnięcia kilku celów jednocześnie.

Jeżeli Komisja ma obawy co do 
skuteczności normy GAEC w osiągnięciu 
jednego albo więcej niż jednego celu, 
kieruje uwagi do danego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 106 ust. 3 i 
uwzględnia opinię komitetu 
monitorującego. Komisja odrzuca normy 
GAEC, które są nieskuteczne w osiąganiu 
celów określonych w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Aby WPR funkcjonowała jako wspólna polityka o porównywalnych normach mających 
zastosowanie do wszystkich rolników, ważne jest wyraźne stwierdzenie, że Komisja ocenia, a 
w razie potrzeby odrzuca zaproponowane przez państwa członkowskie normy GAEC służące 
osiągnięciu celów określonych w załączniku III. Ma to kluczowe znaczenie dla uniknięcia 
równania w dół w zakresie norm pomiędzy państwami członkowskimi, co jest jednym z 
potencjalnych zagrożeń związanych z nowym modelem realizacji.
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Poprawka 508
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyeliminowanie narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych. Narzędzie to wydaje się zbyt 
uciążliwe, aby można je było włączyć do warunkowości, i byłoby właściwsze w usługach 
doradczych dla rolników lub w ramach środków rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Poprawka 509
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają system 
zapewniania beneficjentom narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych, o którym 

skreśla się
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mowa w załączniku III, o minimalnym 
zakresie i funkcjach określonych w tym 
załączniku, a beneficjenci używają tego 
narzędzia.

Or. it

Poprawka 510
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają 
narzędzie dotyczące zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych i zużycia wody, 
o którym mowa w załączniku III, o
minimalnym zakresie i funkcjach 
określonych w tym załączniku, a
beneficjenci używają tego narzędzia, aby 
zminimalizować, a docelowo 
wyeliminować wypłukiwanie składników 
pokarmowych na poziomie gospodarstwa.
Komisja może wspierać państwa 
członkowskie w opracowywaniu tego 
narzędzia, a także w zakresie wymogów 
dotyczących usług przechowywania i
przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 511
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają system 
zapewniania beneficjentom narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 

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

gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych i środków 
ochrony roślin, o którym mowa w
załączniku III, o minimalnym zakresie i
funkcjach określonych w tym załączniku, a
beneficjenci używają tego narzędzia. Za 
pomocą tego narzędzia stale ograniczana 
do minimum ma być utrata składników 
pokarmowych i stosowanie środków 
ochrony roślin na poziomie gospodarstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa warunkowości.

Poprawka 512
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustanawiają system 
zapewniania beneficjentom narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych do zmniejszania 
nakładów, o którym mowa w załączniku 
III, o minimalnym zakresie i funkcjach 
określonych w tym załączniku, a
beneficjenci używają tego narzędzia.
Komisja może wspierać państwa 
członkowskie w opracowywaniu tego 
narzędzia, a także w zakresie wymogów 
dotyczących usług przechowywania i
przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie środki produkcji rolnej, takie jak pestycydy, biocydy lub produkty weterynaryjne.
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Poprawka 513
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustanawiają system 
zapewniania beneficjentom narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych, o którym mowa 
w załączniku III, o minimalnym zakresie i
funkcjach określonych w tym załączniku, a
beneficjenci używają tego narzędzia. Aby 
zapewnić skuteczne wykorzystanie i 
wdrożenie tego narzędzia, Komisja musi 
ustanowić odpowiedni okres przejściowy.

Or. it

Poprawka 514
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(Zmiana dotyczy całości tekstu)

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie środki produkcji rolnej, w tym pestycydy, biocydy lub produkty weterynaryjne, a nie 
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tylko składniki pokarmowe. Jednostkowe rozwiązanie nie ma zastosowania do wszystkich 
przypadków.

Poprawka 515
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą ustanowić
system zapewniania beneficjentom 
narzędzia dotyczącego zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych, o którym mowa 
w załączniku III, o minimalnym zakresie i
funkcjach określonych w tym załączniku, a
beneficjenci mogą używać tego narzędzia, 
jeśli nie istnieją już tego typu struktury.

Or. en

Uzasadnienie

Powielanie istniejących struktur jest zbędne.

Poprawka 516
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
również środki ochrony roślin, a nie tylko składniki pokarmowe.

Poprawka 517
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 518
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustanawiają system 
zapewniania beneficjentom narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych do zmniejszania 
nakładów, o którym mowa w załączniku 
III, o minimalnym zakresie i funkcjach 
określonych w tym załączniku, a
beneficjenci używają tego narzędzia.
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Or. en

Poprawka 519
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. it

Poprawka 520
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą uznać 
równoważne praktyki lub systemy 
certyfikacji mające korzystny wpływ na 
klimat i środowisko, zbliżony do wpływu 
co najmniej jednej z norm GAEC, o 
których mowa w załączniku III, albo od 
niego większy, na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i zgodnie z planami 
strategicznymi WPR sporządzonymi przez 
państwa członkowskie.

Praktyki te uznaje się za równoważne, 
jeżeli odpowiadają:

a) zobowiązaniom podjętym zgodnie z art. 
28 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013;

b) zobowiązaniom podjętym zgodnie z art. 
28 i art. 65 ust. 5 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;



AM\1172507PL.docx 25/171 PE632.141v01-00

PL

c) krajowym lub regionalnym systemom 
certyfikacji w zakresie środowiska, które 
wykraczają poza obowiązkowe normy 
ustanowione w niniejszej sekcji.

Beneficjent może stosować jedną albo 
więcej niż jedną z tych praktyk tylko 
wówczas, gdy w pełni zastępują one 
odpowiednią jedną albo więcej niż jedną z 
praktyk, o których mowa w akapicie 
pierwszym, i które zostały uznane w 
ramach planów strategicznych WPR 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zaproponowanie państwom członkowskim ustanowienia równoważnych 
praktyk, aby uelastycznić wymogi wzajemnej zgodności, wyłącznie w oparciu o normy 
wymienione w załączniku III. Jest to ponowne zastosowanie środków równoważności, które 
obowiązywały w kontekście zazieleniania w rozporządzeniu nr 1307/2013.

Poprawka 521
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby stosunek obszarów trwałych użytków 
zielonych, o których mowa w art. 4, do 
całkowitej powierzchni użytków rolnych 
na szczeblu regionalnym lub właściwym 
szczeblu subregionalnym nie zmniejszył 
się o więcej niż 5 % w porównaniu ze 
wskaźnikiem referencyjnym 
ustanowionym przez państwa 
członkowskie w 2014 r., będącym 
wynikiem podzielenia powierzchni 
trwałych użytków zielonych, o którym 
mowa art. 4 ust. 1 lit. b), przez całkowitą 
powierzchnię użytków rolnych, o której 
mowa w lit. b), zgodnie z normą GAEC 1, 
o której mowa w załączniku III.
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Or. en

Uzasadnienie

Stosunek trwałych użytków zielonych stosowany na szczeblu krajowym w okresie 
programowania 2014–2020 doprowadził w niektórych regionach do utraty trwałych użytków 
zielonych netto, które zostały ponownie przekształcone w grunty orne. Dlatego też jedynie 
stosunek stosowany na szczeblu regionalnym lub subregionalnym gwarantuje równe 
zapewnienie dóbr publicznych.

Poprawka 522
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Beneficjenci mogą nie 
przestrzegać norm GAEC 5, 8 i 9, o 
których mowa w załączniku III, jeżeli 
przyjmą równoważne praktyki rolnicze 
określone przez państwa członkowskie w 
dobrowolnych systemach na rzecz klimatu 
i środowiska na podstawie art. 28 lub w 
zobowiązaniach rolno-środowiskowo-
klimatycznych na podstawie art. 65, pod 
warunkiem że praktyki te wykraczają poza 
odpowiednie normy GAEC 5, 8 i 9.

Or. en

Poprawka 523
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rolnicy spełniający wymogi 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) 
2018/848 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego spełniają tym samym 
normy 1, 8 i 9 dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska 
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przewidziane w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest wyłączenie z zakresu norm GAEC 1, 8 i 9 rolnictwa ekologicznego, ponieważ 
spełnia ono bardziej rygorystyczne wymogi. Jest to odstępstwo podobne do tego 
wprowadzonego w ramach ostatniej reformy WPR w odniesieniu do spełniania kryteriów 
zazieleniania.

Poprawka 524
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Regiony najbardziej oddalone 
zdefiniowane na podstawie art. 349 TFUE 
zwalnia się z wymogów dotyczących norm 
1, 2, 8 i 9 dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska przewidzianych w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest utrzymanie odstępstw obowiązujących w odniesieniu do regionów najbardziej 
oddalonych w związku z normami GAEC dotyczącymi zazieleniania, oprócz normy GAEC 2, 
aby uwzględnić szczególne trudności na tych obszarach.

Poprawka 525
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w 
tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych, 
rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III, oraz format i dodatkowe 
elementy minimalne i funkcje narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych w państwach 
członkowskich, w których to narzędzie jest 
wprowadzane, a w celu zezwolenia na 
odstępstwa od warunkowości ustanawia 
się zasady dotyczące przypadków 
wyjątkowych okoliczności będących poza 
kontrolą beneficjentów, a także 
przypadków wystąpienia siły wyższej.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy nie mogą być karani za okoliczności pozostające poza ich kontrolą.

Poprawka 526
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 527
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić bardziej szczegółowe wyjaśnienie kryteriów oceny skuteczności norm GAEC, 
co jest ważne dla państw członkowskich, konieczne będzie uzupełnienie tego artykułu w 
drodze aktu delegowanego.

Poprawka 528
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie:

a) zasad ustanawiających elementy 
systemu wskaźnika trwałych użytków 
zielonych, rok odniesienia i wskaźnik 
przekształcenia zgodnie z normą GAEC 1, 
o której mowa w załączniku III;

b) zasad ustanawiających właściwe 
wymogi mających zastosowanie do 
krajowych lub regionalnych systemów 
certyfikacji, o których mowa w ust. 3a lit. 
c), w tym poziomu gwarancji, jakie 
oferują te systemy;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest następstwem zmian w tym artykule związanych z wprowadzeniem środków 
równoważności oraz dotyczących załącznika III, w których określa się wskaźnik
przekształcenia dla GAEC 1.

Poprawka 529
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 530
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie środki produkcji rolnej, takie jak pestycydy, biocydy lub produkty weterynaryjne.
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Poprawka 531
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 532
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Alternatywny system warunkowości

W drodze odstępstwa od art. 11 i 12 oraz 
jeżeli jest to należycie uzasadnione, 
państwa członkowskie mogą włączyć do 
swoich planów strategicznych WPR 
alternatywny system warunkowości 
podlegający karom administracyjnym w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów, 
zgodnie z którym wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania oraz normy dobrej 
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kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, o których mowa w art. 11 ust. 
1, zostają w całości albo w części 
zastąpione obowiązkami nałożonymi na 
rolników lub grupy rolników, które mają 
równoważne skutki w zakresie celów 
WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zezwolić na osiąganie celów warunkowości za pomocą 
innych, równoważnych środków, na przykład przez nałożenie na rolników lub grupy rolników 
zobowiązań o skutkach równoważnych ze skutkami warunkowości. Powinno być to jednak 
możliwe tylko w należycie uzasadnionych przypadkach.

Poprawka 533
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 534
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 535
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Taki obowiązek jest trudny do spełnienia w małych państwach członkowskich i odnośne 
działanie powinno być dobrowolne.

Poprawka 536
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja określa minimalne 
standardy usług doradztwa dla rolników 
dotyczące jakości, niezależności i zasięgu 
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terytorialnego udzielanego doradztwa.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą zdobyć nowe rodzaje umiejętności i wiedzy, aby zaczęli stosować nowe i 
bardziej zrównoważone praktyki rolnicze. Dlatego też coraz większe znaczenie ma 
świadczenie wysokiej jakości usług doradztwa dla rolników. Jednakże w chwili obecnej 
wydaje się, że w WPR brakuje prawdziwego systemu kontroli jakości usług doradztwa dla 
rolników, którego możliwości w zakresie pomocy rolnikom są bardzo zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 537
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
akredytacji usług doradztwa dla rolników.

Or. en

Poprawka 538
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz
dostarczają aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w drodze badań
naukowych i innowacji. Muszą one być 
włączone do wzajemnie powiązanych 

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz ułatwiają 
nabywanie umiejętności i wiedzy 
potrzebnych do zrównoważonej i 
niskonakładowej, wysoce autonomicznej 
produkcji, w tym przez wzajemne uczenie 
się i wymianę między rolnikami, 
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usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa (AKIS).

dostarczanie informacji o 
najistotniejszych, najbardziej opłacalnych 
i najodpowiedniejszych technikach 
zgodnych z aktualnymi informacjami
technologicznych, agronomicznymi i
naukowymi, a w przypadkach gdy jest to 
konieczne i skuteczne – przy 
wykorzystaniu powiązań z ośrodkami
badań i innowacji. Muszą one być 
włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa (AKIS).

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze z zakresu rozwoju obszarów wiejskich nie powinny być wykorzystywane do 
tworzenia nowych ograniczeń lub zależności, w tym zadłużenia.

Poprawka 539
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych i 
naukowych opracowanych w drodze badań 
naukowych i innowacji. Ponadto muszą 
one być świadczone ze znajomością 
tradycyjnych praktyk rolniczych, a w 
stosownych przypadkach uwzględniać te 
praktyki i sprzyjać ich stosowaniu. Muszą 
one być włączone do wzajemnie 
powiązanych usług świadczonych przez 
podmioty udzielające doradztwa dla 
rolników, przez naukowców, organizacje 
rolników i inne odnośne zainteresowane 
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podmioty tworzące systemy wiedzy i
innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

Or. en

Uzasadnienie

Tradycyjne praktyki mogą przynieść istotne korzyści gospodarcze i środowiskowe.

Poprawka 540
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 541
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kluczowym priorytetem usług 
doradczych powinno być przybliżenie 
rolnikom innowacji w celu sprostania 
konkretnym problemom, z jakimi borykają 
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się oni przy wdrażaniu zasad WPR. Celem 
usług doradczych powinna być wyłącznie 
pomoc rolnikom w prowadzeniu 
działalności. W tym celu potrzebne jest 
wzmocnienie podejścia oddolnego, w 
ramach którego definicja potrzeb 
rozwojowych i innowacyjnych pochodzi 
bezpośrednio od rolników i nie opiera się 
na podejściu „odgórnym”.

Or. it

Poprawka 542
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było
niezależne, bezstronne oraz aby podmioty 
udzielające tego doradztwa nie znajdowały 
się w sytuacji konfliktu interesów ani nie 
były powiązane z innymi podmiotami w 
łańcuchu dostaw żywności.

Or. en

Poprawka 543
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
dostosowanie usług doradztwa dla 
rolników do poszczególnych rodzajów 
gospodarstw i sposobów produkcji oraz 
starają się promować zmniejszanie 
zależności od nakładów, dbając przy tym o 
zapewnienie jasności w zakresie 
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zależności finansowych i zadłużenia oraz 
sprzyjając osiągnięciu przez rolników 
wysokiego stopnia autonomii.

Or. en

Poprawka 544
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i dyrektywy 2009/128/WE;

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zgodność z rozporządzeniami i dyrektywami dotyczącymi dobrostanu 
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zwierząt, ponieważ są one powiązane z potrzebami społecznymi, których dotyczy cel 
szczegółowy określony w art. 6 ust. 1 lit. i).

Poprawka 545
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) praktyki agroekologiczne, które 
zapewniają najwyższy poziom usług 
środowiskowych, przyczyniają się do 
łagodzenia zmiany klimatu i zwiększenia 
różnorodności biologicznej, zwiększając 
jednocześnie niezależność rolników;

Or. en

Poprawka 546
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) praktyki agroekologiczne, w tym 
system rolno-leśny;

Or. en

Poprawka 547
Rory Palmer, Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 

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

rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono w
komunikacie „Europejski plan działania
«Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”31, 
rozporządzeniu (UE) nr [...] w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych 
oraz rozporządzeniu (UE) nr [...] w 
sprawie wytwarzania, wprowadzania do 
obrotu i stosowania pasz leczniczych;

__________________ __________________

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niezależne usługi doradztwa dla rolników powinny wspierać zmniejszanie stosowania 
antybiotyków przez ulepszone praktyki hodowli zwierząt. W szczególności doradztwo powinno 
koncentrować się na stopniowym wycofywaniu rutynowego masowego leczenia
prewencyjnego zwierząt z wykorzystaniem antybiotyków, zarówno w celach profilaktycznych, 
jak i metafilaktycznych, a także na stosowaniu antybiotyków o szczególnym znaczeniu do 
celów profilaktycznych i leczenia grupowego.

Poprawka 548
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zapobieganie ryzyku, ograniczanie 
i minimalizowanie ryzyka oraz
zarządzanie ryzykiem, jak określono w art. 
70;

Or. en
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Poprawka 549
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wsparcie innowacji, w 
szczególności w zakresie przygotowania i 
realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;
takie wsparcie powinno być wydatkowane 
w stosunku 80 % na rolników będących 
beneficjentami – 20 % na dostawców 
usług;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie, aby odpowiednia część funduszy trafiała do beneficjentów końcowych.

Poprawka 550
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich technologii cyfrowych, o których 
mowa w art. 102 lit. b), o ile są one spójne 
ze wszystkimi celami określonymi w art. 6 
ust. 1 i sprzyjają osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
wypełnieniu zobowiązań na podstawie 
porozumienia paryskiego.

Or. en
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Poprawka 551
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich technologii cyfrowych, takich 
jak czujniki i roboty wykorzystywane do 
prac polowych;

Or. en

Poprawka 552
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) wspieranie przejścia na praktyki 
agroekologiczne, które zapewniają 
poszanowanie środowiska i różnorodności 
biologicznej.

Or. fr

Poprawka 553
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie rolników chcących 
przejść na zrównoważoną produkcję, w
tym agroekologię, szczególnie w wyniku 
zmiany wymagań konsumentów, wraz z
doradztwem dotyczącym wymaganych 
nowych umiejętności i wyposażenia;
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Or. de

Uzasadnienie

Wspieranie przy przechodzeniu na rolnictwo zrównoważone.

Poprawka 554
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) dalszą poprawę konkurencyjności, 
integracji łańcucha dostaw, krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, 
orientacji rynkowej i promowania 
przedsiębiorczości;

Or. it

Poprawka 555
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosowanie najlepszych praktyk rolno-
leśnych zarówno na gruntach rolnych, jak 
i leśnych;

Or. en

Uzasadnienie

Praktyki rolno-leśne przynoszą wiele korzyści dla środowiska i zwiększają odporność 
gospodarstw rolnych.

Poprawka 556
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dywersyfikacja gospodarstw oraz 
rozwój zdecentralizowanych łańcuchów 
dostaw żywności i rolnictwa;

Or. en

Poprawka 557
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) najlepsze praktyki w zakresie 
metod rolno-leśnych zarówno na 
gruntach rolnych, jak i leśnych;

Or. en

Poprawka 558
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) tworzenie i rozwój organizacji 
producentów;

Or. en

Poprawka 559
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) zrównoważone praktyki rolne, 
które pomogą w utrzymaniu ekosystemów 
wzmacniających zdolność do 
przystosowania się do zmiany klimatu i
stopniowo poprawiają jakość gruntów i
gleby, zgodnie z celem zrównoważonego 
rozwoju nr 2.

Or. en

Poprawka 560
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. wsparcie dla młodych rolników na 
zakładanie nowych gospodarstw oraz na 
pomaganie im w ciągu pięciu lat od 
rozpoczęcia działalności.

Or. it

Poprawka 561
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) wnioski płynące z używania 
narzędzia dotyczącego zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych w
zakresie składników pokarmowych i
środków ochrony roślin, o którym mowa w
art. 12 ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Wymiana wiedzy i doświadczeń.

Poprawka 562
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział I – sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3a Rolnictwo ekologiczne

Artykuł 13a Rolnictwo ekologiczne

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

Or. en

Poprawka 563
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział I – sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3a Rolnictwo ekologiczne

Artykuł 13a Rolnictwo ekologiczne

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
analizę sektora rolnictwa ekologicznego, 
określonego w rozporządzeniu 2018/848, 
jego produkcji, przewidywanego popytu 
oraz potencjału w zakresie osiągania 
celów WPR.

2. Państwa członkowskie wyznaczają cele 
w zakresie zwiększenia udziału gruntów 
rolnych objętych zarządzaniem 
ekologicznym, a także rozwoju całego 
łańcucha dostaw ekologicznych, w celu 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty ekologiczne.

3. Państwa członkowskie oceniają poziom 
niezbędnego wsparcia dla gruntów 
rolnych zarządzanych w ramach 
certyfikacji ekologicznej i odpowiednio 
wspierają przejście na działalność 
ekologiczną i jej utrzymanie przez środki 
rozwoju obszarów wiejskich, o których 
mowa w art. 65, lub programy 
ekologiczne, o których mowa w art. 28, 
albo przez połączenie obu tych form 
wsparcia. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przydzielone środki 
budżetowe odpowiadały oczekiwanemu 
wzrostowi produkcji ekologicznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE w celu zaspokojenia popytu na produkty 
ekologiczne powinna być odpowiednio uwzględniona przez państwa członkowskie, zarówno 
poprzez płatności bezpośrednie, jak i środki rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 564
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rodzaje interwencji w niniejszym 
rozdziale mogą mieć formę płatności 
bezpośrednich niezwiązanych i związanych 
z wielkością produkcji, które łącznie 
prowadzą do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju wymienionych 
w art. 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast poruszać tę kwestię zbyt wcześnie i określać płatności jako „zrównoważone” w 
kolejnych punktach (tzn. skutecznie spełniające kryteria społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe oraz osiągające rezultaty), sensowne jest odwoływanie się do interwencji w 
zakresie płatności bezpośrednich, które powinny prowadzić do osiągnięcia ogólnych celów 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 565
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowe wsparcie dochodu do 
celów stabilności;

a) podstawowe wsparcie;

(Zmiana dotyczy całości tekstu)
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Or. en

Uzasadnienie

Samo określanie płatności mianem „zrównoważonych” nie sprawia, że takimi się stają; 
płatności będą musiały skutecznie spełniać kryteria społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
oraz osiągać wyniki. Ponadto uważamy, że uzupełniające wsparcie dochodów byłoby oparte 
na liczbie pracowników, których dochody podlegają wsparciu, a nie na liczbie posiadanych 
hektarów. Podstawowe wsparcie jest przejrzystsze i dokładniejsze.

Poprawka 566
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności;

b) uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dla pierwszych hektarów;

(Zmiana dotyczy całości tekstu)

Or. en

Uzasadnienie

Samo określanie płatności mianem „zrównoważonych” nie sprawia, że takimi się stają; 
płatności będą musiały skutecznie spełniać kryteria społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
oraz osiągać wyniki. Słuszność tego stwierdzenia zostanie sprawdzona w praktyce – będzie 
zależeć od ostatecznych wyników osiągniętych po wdrożeniu.

Poprawka 567
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uzupełniające wsparcie dochodu
dla młodych rolników;

c) specjalne wsparcie niezwiązane z 
wielkością produkcji dla młodych 
rolników i nowych podmiotów 
wchodzących na rynek;

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia między pomocą obszarową, uzależnioną od posiadanej 
powierzchni, a wsparciem dochodu uzależnionym od poziomu dochodów rolników. Biorąc 
ponadto pod uwagę, że wielu nowych uczestników rynku rolnego najpierw prowadziło inną 
działalność zawodową i mogło zacząć zajmować się rolnictwem z pewnym opóźnieniem, 
rozwiązaniem bardziej spójnym byłoby uwzględnienie ich w tej pomocy.

Poprawka 568
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy na rzecz klimatu i
środowiska.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka w związku z wnioskami do art. 64 i art. 65 niniejszego rozporządzenia

Poprawka 569
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy na rzecz klimatu i
środowiska.

d) systemy na rzecz klimatu i
środowiska, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych.

Or. en

Poprawka 570
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy na rzecz klimatu i
środowiska.

d) systemy działań na rzecz
łagodzenia zmiany klimatu i
zrównoważenia środowiskowego.

Or. en

Poprawka 571
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie dochodów związane z
wielkością produkcji;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Likwidacja płatności związanych z wielkością produkcji.

Poprawka 572
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wsparcie dochodu dla rolników, 
dla których produkcja rolna jest 
działalnością podstawową;

Or. es
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Poprawka 573
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Następujące kategorie beneficjentów nie 
kwalifikują się do płatności w ramach 
wsparcia dochodu za pośrednictwem 
EFRG:

a) politycy krajowi lub regionalni lub 
urzędnicy służby cywilnej bezpośrednio 
lub pośrednio odpowiedzialni za 
planowanie i nadzorowanie dystrybucji 
dotacji w ramach WPR i zarządzanie nią;

b) członkowie rodzin powyższych osób.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 574
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie mogą 
zmniejszyć kwotę podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, jeżeli ta kwota przekracza
próg ustalony przez każde państwo 
członkowskie, który nie może być niższy 
niż 150 000 EUR. Zmniejszenie kwoty 
powyżej progu ustalonego przez każde 
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państwo członkowskie musi wynosić co 
najmniej 25 %, a maksymalnie 100 % 
płatności.

Or. en

Poprawka 575
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału, gdy ta kwota
przekracza próg ustalony dla 
poszczególnych krajów, który nie może 
być niższy niż 100 000 EUR. Zmniejszenie 
wynosi minimalnie 25 % płatności, a 
maksymalnie 100 %.

Or. es

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno uszczegóławiać tej kwestii, która powinna zostać określona w 
ramach planu strategicznego.

Poprawka 576
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie
wprowadzają pułap w celu ograniczenia 
maksymalnej kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi na podstawie niniejszego 
rozdziału za dany rok kalendarzowy, na 
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poziomie 60 000 EUR w następujący 
sposób:

Or. en

Poprawka 577
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 578
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 579
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana na beneficjenta 
rzeczywistego na podstawie niniejszego 
rozdziału za dany rok kalendarzowy i która 
przekracza 35 000 EUR, w następujący 
sposób:

Or. en

Poprawka 580
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 581
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 582
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 583
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie ograniczają
kwotę płatności bezpośrednich, która ma
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, do 60 000 EUR:

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne do utworzenia funduszu przeznaczonego na proponowane płatności 
redystrybucyjne; wniosek w obecnym brzmieniu nie uwzględnia kwoty przeznaczonej na 
finansowanie płatności redystrybucyjnej.
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Poprawka 584
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 585
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 586
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 587
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 35 000 EUR a 40 000 EUR;

Or. en

Poprawka 588
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 589
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 590
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 591
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 40 000 EUR a 45 000 EUR;

Or. en

Poprawka 592
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 593
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy skreśla się
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między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

Or. en

Poprawka 594
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 595
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 45 000 EUR a 50 000 EUR;

Or. en

Poprawka 596
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 597
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 598
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 50 000 EUR.

Or. en

Poprawka 599
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.

d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 60 000 EUR.

Or. en

Poprawka 600
Annie Schreijer-Pierik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) akapit pierwszy nie ma 
zastosowania do płatności przyznawanych 
na ekoprogramy zgodnie z art. 28 oraz 
płatności z tytułu zobowiązań 
środowiskowych i klimatycznych zgodnie z 
art. 65, które uznaje się za korzystne dla
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
lub dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności na ekoprogramy oraz płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych i 
klimatycznych powinny zostać wyłączone z zastosowania górnego limitu, ponieważ 
zastosowanie go w tych przypadkach przyniosłoby skutki odwrotne do zamierzonych dla 
osiągnięcia celów tych płatności w zakresie środowiska i klimatu.

Poprawka 601
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) określony pułap, o którym mowa w 
ust. 1, może zostać podniesiony do 70 000 
EUR w celu uwzględnienia płatności 
wynikających z uczestnictwa w 
ekoprogramie w ramach I filaru.

Or. en

Poprawka 602
Christophe Hansen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółdzielni, porównywalnej 
osoby prawnej lub zrzeszenia osób 
fizycznych zmniejszenie, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, następuje na 
poziomie członków bądź będących 
osobami fizycznymi udziałowców tych 
spółdzielni lub zrzeszeń, o ile członkowie 
bądź będący osobami fizycznymi 
udziałowcy partycypują w gospodarstwie.

Or. de

Poprawka 603
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku spółdzielni, 
porównywalnej osoby prawnej lub 
zrzeszenia osób fizycznych zmniejszenie, o
którym mowa w ust. 1, następuje na 
poziomie członków bądź będących 
osobami fizycznymi udziałowców tych 
spółdzielni lub zrzeszeń, o ile członkowie 
bądź będący osobami fizycznymi 
udziałowcy partycypują w gospodarstwie.

Or. de

Poprawka 604
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zastosowaniem ust. 1 
państwa członkowskie odejmują od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

skreśla się

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest uzasadnione kompensowanie kosztów pracy przed zastosowaniem pułapu, ponieważ 
obecne stawki płatności opierają się na dawnej działalności rolniczej bez powiązań z bieżącą 
działalnością. To z kolei doprowadzi do utrwalenia wcześniejszych nierówności, a nie do ich 
zniwelowania, co powinno być wynikiem reformy.

Poprawka 605
Lynn Boylan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym 
na podstawie niniejszego rozdziału:

skreśla się

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

Or. en

Poprawka 606
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym
na podstawie niniejszego rozdziału:

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym, 
maksymalnie 50 % kosztów:

Or. en
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Uzasadnienie

Zastosowanie proponowanego pułapu będzie miało niewielki lub marginalny wpływ na 
redystrybucję ze względu na kompensowanie obciążeń socjalnych lub wynagrodzeń; żadna 
inna polityka nie dopuszcza takiego wykorzystania kosztów prywatnych. Nie jest uzasadnione, 
aby budżety publiczne w pełni finansowały wynagrodzenia i związane z nimi opodatkowanie 
określonej grupy zawodowej oraz aby nawet praca nieodpłatna była w pełni uwzględniana w 
obliczeniach. Kompensowanie 100 % wynagrodzeń pociągnęłaby za sobą ryzyko zatrudniania 
przez gospodarstwa osób, które w rzeczywistości nie wykonywałyby pracy w gospodarstwie, 
tylko po to, aby obejść zastosowanie pułapu.

Poprawka 607
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) utworzone pełnoetatowe miejsce 
pracy, które nie jest powiązane z 
wynagrodzeniem, ale jest powiązane z 
wykonywaną pracą;

Or. en

Poprawka 608
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

skreśla się

Or. en
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Poprawka 609
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 610
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wynagrodzenia związane z
działalnością rolniczą zadeklarowane przez 
rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

a) związane z działalnością rolniczą i 
zarejestrowane w związku z obowiązkiem 
zabezpieczenia społecznego 
wynagrodzenia zadeklarowane przez 
rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane z
zatrudnieniem; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Wlicza się tylko pracę objętą obowiązkiem zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 611
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 612
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 613
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 614
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

b) uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników stosownie do art. 27 
i systemy na rzecz klimatu i środowiska 
stosownie do art. 28.

Or. de

Uzasadnienie

Ekoprogramy i wsparcie dochodu dla młodych rolników nie powinny być wliczane do 
górnego limitu.

Poprawka 615
Francesc Gambús
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

skreśla się

Or. en

Poprawka 616
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

skreśla się

Or. en

Poprawka 617
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 

W celu obliczenia kwot, o których mowa w 
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują



PE632.141v01-00 72/171 AM\1172507PL.docx

PL

średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

rzeczywiste koszty wynagrodzeń albo
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika. Państwa 
członkowskie mogą stosować wskaźniki 
dotyczące standardowych kosztów 
wynagrodzeń związanych z różnymi 
typami gospodarstw, wskaźniki 
odniesienia dotyczące tworzenia miejsc 
pracy w zależności od typu gospodarstwa, 
a także ewidencje działalności 
zakontraktowanej przez gospodarstwo.

Or. es

Poprawka 618
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują
średnie standardowe wynagrodzenie
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują
faktyczne koszty pracy i wynagrodzenia
powiązane z działalnością rolniczą i 
pokrewnymi działaniami na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, pomnożone 
przez liczbę rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie stałych średnich płatności ryczałtowych jest zdecydowanie sprzeczne z 
długoterminowymi ambicjami Komisji, aby zlikwidować różnicę między średnimi 
wynagrodzeniami w rolnictwie a średnimi wynagrodzeniami w innych sektorach. Jest to 
również niekorzystne dla pracodawców, którzy płacą pracownikom wyższe wynagrodzenia (w 
porównaniu ze średnią). Proponowany system zmotywuje podmioty rolne do zatrudniania jak 
największej liczby pracowników, aby mogli oni zgłaszać jak największą liczbę pracowników 
pracujących za jak najniższe wynagrodzenie. Doprowadzi to jedynie do dalszego zapóźnienia 
pod względem wynagrodzeń w sektorze rolnym w porównaniu z innymi sektorami.
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Poprawka 619
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa w
lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z odpowiednią działalnością 
rolniczą na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, pomnożone przez liczbę 
rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika.

Or. de

Poprawka 620
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Całkowite wsparcie dochodów 
jednego beneficjenta za pośrednictwem 
EFRG nie przekracza 1 000 000 EUR.

Or. en

Poprawka 621
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Systemy na rzecz klimatu i 
środowiska nie są uznawane za płatności 
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bezpośrednie na mocy niniejszego 
artykułu w zakresie zmniejszenia 
płatności.

Or. en

Poprawka 622
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim na 
potrzeby płatności niezwiązanych z 
wielkością produkcji.

Or. es

Poprawka 623
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana jako wkład w
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu.

Or. en
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Uzasadnienie

Kwota wynikająca z zastosowania pułapu z I filaru powinna pozostać w ramach I filaru, aby 
była wykorzystywana do płatności redystrybucyjnej.

Poprawka 624
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana jako wkład w
finansowanie systemów na rzecz klimatu i
środowiska.

Or. en

Poprawka 625
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana jako wkład w
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Or. en
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Poprawka 626
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności w
finansowanie innych interwencji
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

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

Or. de

Uzasadnienie

Środki z redystrybucji na rzecz środowiska i klimatu.

Poprawka 627
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji w
ramach EFRROW, jak określono w
rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie 
przesunięcie do EFRROW jest częścią 

skreśla się



AM\1172507PL.docx 77/171 PE632.141v01-00

PL

tabeli finansowych planu strategicznego 
WPR i może zostać poddane przeglądowi 
w 2023 r. zgodnie z art. 90. Maksymalne 
limity przesunięć środków z EFRG do 
EFRROW ustanowione na podstawie art.
90 nie mają zastosowania do tego 
przesunięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Kwota wynikająca z zastosowania pułapu z I filaru powinna pozostać w ramach I filaru, aby 
była wykorzystywana do płatności redystrybucyjnej.

Poprawka 628
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 629
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Państwa członkowskie są zobowiązane do 
zastosowania co najmniej jednego środka 
określonego w art. 15 ust. 1 lit. a), b), c) 
bądź art. 15 ust. 1 lit. d) lub w art. 26 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 630
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustalają 
próg obszarowy i przyznają płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, 
których kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do 
którego wystąpiono o płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji, przekracza ten próg obszarowy.

skreśla się

Ustalając próg obszarowy, państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia, aby 
płatności bezpośrednie niezwiązane z 
wielkością produkcji były przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:

a) zarządzanie odnośnymi 
płatnościami nie pociąga za sobą 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego, oraz

b) odnośne kwoty skutecznie 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
określonych w art. 6 ust. 1, realizacji 
których służą płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Mniejsze gospodarstwa rolne oznaczają generalnie mniejsze i bardziej zróżnicowane 
struktury, np. pola lub elementy krajobrazu, gdzie mniej prawdopodobne jest występowanie 
monokultur, które są szkodliwe dla różnorodności biologicznej. Niedopuszczalne jest, aby 
WPR nadal pozwalała na utratę setek gospodarstw rolnych dziennie; jest to porażka 
polityczna i ma duży wpływ na strukturę społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich, 
powodując wyludnianie się obszarów wiejskich. WPR powinna umożliwiać mniejszym 
producentom rolnym osiągnięcie rentowności, współpracę i dostęp do ich rynków, które mogą 
być lokalne lub regionalne, a nie odrzucać takich producentów albo ich eliminować z 
systemu, na co pozwala ten przepis.

Poprawka 631
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalają próg 
obszarowy i przyznają płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom faktycznie
prowadzącym działalność rolniczą, których 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa 
rolnego, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji, 
przekracza ten próg obszarowy.

Państwa członkowskie ustalają próg 
obszarowy i przyznają płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom prowadzącym 
działalność rolniczą, których 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa 
rolnego, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji, 
przekracza ten próg obszarowy.

Or. en

Poprawka 632
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając próg obszarowy, państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia, aby 
płatności bezpośrednie niezwiązane z 

skreśla się
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wielkością produkcji były przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:

a) zarządzanie odnośnymi 
płatnościami nie pociąga za sobą 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego, oraz

b) odnośne kwoty skutecznie 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
określonych w art. 6 ust. 1, realizacji 
których służą płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji.

Or. en

Poprawka 633
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 2 – sekcja 2 – podsekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1a 

WSPARCIE DOCHODU DLA 
ROLNIKÓW, DLA KTÓRYCH 
PRODUKCJA ROLNA JEST 
DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ 

Artykuł 16a 

Przepisy ogólne 

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność na jednostkę pracy rolnej rocznie 
rolnikom, dla których produkcja rolna jest 
działalnością podstawową. 

2. Beneficjentami wsparcia 
przewidzianego w ust. 1 są: 

a) pełnoletnie osoby fizyczne, które nie są 
emerytami ani nie otrzymują świadczenia 
socjalnego z tytułu niezdolności do pracy 
w wysokości co najmniej równej 
całkowitemu dochodowi z wykonywania 
zawodu rolnika, które uzyskują co 
najmniej 50 % całkowitego dochodu z 
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działalności rolniczej prowadzonej we 
własnym gospodarstwie i które poświęcają 
na działalność pozarolniczą mniej niż 
połowę całkowitego czasu pracy oraz 

b) osoby prawne, w przypadku których co 
najmniej 50 % udziałowców i kapitału 
społecznego lub udziałów stanowią osoby 
fizyczne będące rolnikami, dla których 
produkcja rolna jest działalnością 
podstawową. W przypadku osób prawnych 
złożonych wyłącznie lub w większości z 
osób prawnych bierze się pod uwagę 
stowarzyszenia lub związki między 
przedsiębiorstwami celem określenia, czy 
w tych związkach lub stowarzyszeniach 
zachowana jest proporcja, zgodnie z którą 
co najmniej 50 % udziałowców i kapitału 
społecznego lub udziałów stanowią osoby 
fizyczne będące rolnikami, dla których 
produkcja rolna jest działalnością 
podstawową. 

Artykuł 16b Wartość płatności 

Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową płatności na jednostkę pracy 
rolnej rocznie oblicza się, dzieląc przydział 
finansowy dla tego rodzaju interwencji 
uwzględniony w zatwierdzonym planie 
strategicznym WPR przez liczbę rocznych 
jednostek pracy rolnej, co do których 
potwierdzono, że są uprawnione do 
płatności.

Or. es

Poprawka 634
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów art. 19–
24, udziela się podstawowego wsparcia 
dochodu dla każdego kwalifikującego się 
hektara zadeklarowanego przez osobę

3. Nie naruszając przepisów art. 19–
24, udziela się podstawowego wsparcia 
dochodu dla każdego kwalifikującego się 
hektara zadeklarowanego przez osobę 
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faktycznie prowadzącą działalność 
rolniczą.

prowadzącą działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 635
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 636
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 637
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na 
hektar dla różnych grup terytoriów 
cechujących się podobnymi warunkami 
społeczno-ekonomicznymi lub 
agronomicznymi.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 638
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na 
hektar dla różnych grup terytoriów 
cechujących się podobnymi warunkami 
społeczno-ekonomicznymi lub 
agronomicznymi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 639
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na hektar 
dla różnych grup terytoriów cechujących 
się podobnymi warunkami społeczno-
ekonomicznymi lub agronomicznymi.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na hektar 
dla różnych grup terytoriów cechujących 
się podobnymi warunkami społeczno-
ekonomicznymi lub agronomicznymi.
Zróżnicowanie warunków 
agronomicznych nie może opierać się na 
nawadnianiu użytków rolnych tej samej 
kategorii, a tym samym faktycznie 
bardziej zachęcać do prowadzenia upraw 
nawadnianych niż upraw zależnych od 
wody deszczowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie zasady, zgodnie z którą np. nawadniane grunty orne otrzymywałyby wyższe 
płatności niż grunty orne zależne od wody deszczowej, byłoby powiązane z wydajnością. 
Ponadto taka zasada jest sprzeczna z założeniami i bezpośrednio szkodliwa, ponieważ oferuje 
większe korzyści bardziej zasobochłonnym systemom. Mogłoby to również zagrozić celom 
ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 640
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie stosują 
model systemu płatności podstawowych 
oparty na stawce ryczałtowej w regionach 
o podobnych cechach lub potrzebach.

Or. en

Poprawka 641
Francesc Gambús
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które 
zastosowały system płatności 
podstawowej, jak określono w tytule III 
rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr
1307/2013, mogą zadecydować o
przyznaniu podstawowego wsparcia 
dochodu na podstawie uprawnień do 
płatności zgodnie z art. 20–24 niniejszego 
rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 642
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie analizują 
wpływ, jaki nowy model jako całość będzie 
miał na różnorodność produkcyjną, aby 
stosować go wraz z mechanizmami 
korygującymi.

Or. en

Poprawka 643
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy państwa 
członkowskie, które zastosowały system 
płatności podstawowej, jak określono w
tytule III rozdział I sekcja 1 

skreśla się
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rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
zadecydowały o nieprzyznaniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
podstawie uprawnień do płatności, 
uprawnienia do płatności przyznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr
1307/2013 wygasają z dniem 31 grudnia 
2020 r.

Or. en

Poprawka 644
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 645
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do roku składania wniosków 2021
państwa członkowskie wyznaczają 
maksymalny poziom wartości uprawnień 
do płatności w odniesieniu do państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie ustalają i publikują maksymalne poziomy przed ujednoliceniem w 2021 
r.

Poprawka 646
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ujednolicenie wartości uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej najpóźniej do roku składania 
wniosków 2023.

Or. en

Poprawka 647
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2022 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2023, jak określono w
planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego.
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określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na zryczałtowane płatności na hektar powinno odbywać się w sposób stopniowy.

Poprawka 648
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała 100 % średniej planowanej 
kwoty jednostkowej dla podstawowego 
wsparcia dochodu w roku składania 
wniosków 2024, jak określono w planie 
strategicznym WPR przekazanym zgodnie 
z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebujemy pełnego ujednolicenia. Harmonogram uwzględnia wejście w życie i czas na 
wdrożenie.

Poprawka 649
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 

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

w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała 100 % średniej planowanej 
kwoty jednostkowej dla podstawowego 
wsparcia dochodu w roku składania 
wniosków 2026, jak określono w planie 
strategicznym WPR przekazanym zgodnie 
z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rolnicy byli traktowani sprawiedliwie, a system wsparcia był wiarygodny dla 
społeczeństwa, płatności muszą zostać tak ujednolicone, aby do 2026 r. miały jednakową 
wartość.

Poprawka 650
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające z
zastosowania ust. 3 oraz w razie potrzeby, 
zmniejszając różnicę między wartością 
jednostkową uprawnień do płatności 
określoną zgodnie z ust. 1 a średnią 
planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2023, jak określono w
planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 651
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastosowaniu takiego 
zmniejszenia do wszystkich tych 
uprawnień do płatności lub ich części, o
wartości określonej zgodnie z ust. 1 i
przekraczającej średnią planowaną kwotę 
jednostkową podstawowego wsparcia 
dochodu w roku składania wniosków 2021, 
jak określono w planie strategicznym WPR 
przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w
odniesieniu do państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 652
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp mógłby być wykorzystywany, aby ograniczyć ujednolicenie płatności.
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Poprawka 653
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Zmniejszenia, o których mowa w
ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych i
niedyskryminujących kryteriach.

Or. en

Poprawka 654
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uprawnienia do płatności, w tym w
przypadku faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia, były 
aktywowane jedynie w państwie 
członkowskim lub w grupie terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, gdzie 
zostały przydzielone.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uprawnienia do płatności, w tym w
przypadku faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia, były 
aktywowane jedynie w państwie 
członkowskim, gdzie zostały przydzielone.

Or. en

Poprawka 655
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w
przypadku gdy państwa członkowskie 
zdecydują się zróżnicować podstawowe 
wsparcie dochodu zgodnie z art. 18 ust. 2, 
mogą podjąć decyzję o ustanowieniu 
rezerwy dla każdej grupy terytoriów 
określonych zgodnie z tym artykułem.

skreśla się

Or. en

Poprawka 656
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uprawnienia do płatności z rezerwy 
były przyznawane tylko osobom faktycznie
prowadzącym działalność rolniczą.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uprawnienia do płatności z rezerwy 
były przyznawane tylko osobom 
prowadzącym działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 657
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie 
wykorzystują swoje rezerwy, aby 
przydzielać uprawnienia do płatności na 
zasadzie priorytetu następującym 
rolnikom:

4. Państwa członkowskie 
wykorzystują swoje rezerwy, aby 
przydzielać płatności na zasadzie 
priorytetu następującym rolnikom:

Or. en
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Poprawka 658
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) młodym rolnikom, którzy założyli 
gospodarstwo rolne po raz pierwszy;

a) młodym rolnikom, którzy spełniają 
kryteria dotyczące wieku i szkoleń 
określone przez państwo członkowskie,
założyli gospodarstwo rolne po raz 
pierwszy lub prowadzą działalność 
rolniczą, ale nie otrzymali pomocy na 
rozpoczęcie działalności ani wsparcia dla 
młodych rolników w ramach poprzednich 
reform WPR;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachęcić do wymiany pokoleń, ważne jest, aby młodzi rolnicy angażujący się w 
działalność rolniczą od najmłodszych lat, początkowo w ograniczonym zakresie przed 
przejęciem całego gospodarstwa, nie byli obecnie wyłączani z tych systemów, ponieważ nie 
mogą być oni klasyfikowani jako rolnicy, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy.

Poprawka 659
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rolnikom, którzy założyli 
gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako 
kierujący gospodarstwem i odbyli 
stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne 
umiejętności określone przez państwa 
członkowskie dla młodych rolników.

b) rolnikom, którzy założyli 
gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako 
kierujący gospodarstwem i odbyli 
stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne 
umiejętności i zasoby wiedzy określone 
przez państwa członkowskie dla młodych 
rolników.

Or. en
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Uzasadnienie

Młodzi rolnicy zdobywają wiele umiejętności i dużą wiedzę, co należy uwzględnić.

Poprawka 660
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. sv

Uzasadnienie

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

Poprawka 661
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przydzielają 
uprawnienia do płatności lub zwiększają 
wartość istniejących uprawnień do 
płatności osób faktycznie prowadzących 
działalność rolniczą, których uprawnienia 
wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu 
lub aktu administracyjnego o charakterze 
wiążącym wydanego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby osoby 
faktycznie prowadzące działalność rolniczą 
otrzymywały uprawnienia do płatności w 
liczbie i o wartości określonych we 

5. Państwa członkowskie przydzielają 
uprawnienia do płatności lub zwiększają 
wartość istniejących uprawnień do 
płatności osób prowadzących działalność 
rolniczą, których uprawnienia wynikają z
ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu 
administracyjnego o charakterze wiążącym 
wydanego przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą 
otrzymywały uprawnienia do płatności w 
liczbie i o wartości określonych we 
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wspomnianym orzeczeniu lub akcie w 
terminie ustalonym przez państwo 
członkowskie.

wspomnianym orzeczeniu lub akcie w 
terminie ustalonym przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 662
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przydzielają
uprawnienia do płatności lub zwiększają 
wartość istniejących uprawnień do 
płatności osób faktycznie prowadzących 
działalność rolniczą, których uprawnienia 
wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu 
lub aktu administracyjnego o charakterze 
wiążącym wydanego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby osoby 
faktycznie prowadzące działalność rolniczą 
otrzymywały uprawnienia do płatności w 
liczbie i o wartości określonych we 
wspomnianym orzeczeniu lub akcie w 
terminie ustalonym przez państwo 
członkowskie.

5. Państwa członkowskie przydzielają 
płatności lub zwiększają wartość 
istniejących uprawnień do płatności osób 
faktycznie prowadzących działalność 
rolniczą, których uprawnienia wynikają z
ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu 
administracyjnego o charakterze wiążącym 
wydanego przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą 
otrzymywały uprawnienia do płatności w 
liczbie i o wartości określonych we 
wspomnianym orzeczeniu lub akcie w 
terminie ustalonym przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 663
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą ustalić 
dodatkowe przepisy dotyczące 
wykorzystania rezerw i określić przypadki, 
które mogłyby spowodować jej 

7. Państwa członkowskie mogą ustalić 
dodatkowe przepisy dotyczące 
wykorzystania rezerw wykraczającego 
poza wykorzystanie określone w ust. 4 i 5 
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uzupełnienie przez liniowe zmniejszenie 
wartości wszystkich uprawnień do 
płatności.

oraz określić przypadki, które mogłyby 
spowodować jej uzupełnienie przez 
liniowe zmniejszenie wartości wszystkich 
uprawnień do płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Może być konieczne posiadanie instrumentu umożliwiającego dodatkowe liniowe zmniejszenie 
uprawnień do finansowania określonych przypadków.

Poprawka 664
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie ustalają 
wartość nowych uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy na poziomie 
krajowej średniej wartości uprawnień do 
płatności w roku przydziału lub średniej 
wartości uprawnień do płatności dla 
każdej grupy terytoriów określonych 
zgodnie z art. 18 ust. 2 w odniesieniu do 
roku przydziału.

8. Państwa członkowskie ustalają 
wartość nowych uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy na poziomie 
krajowej średniej wartości uprawnień do 
płatności w roku przydziału.

Or. en

Poprawka 665
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie mogą 
również podjąć decyzję o zwiększeniu 
wartości istniejących uprawnień do 
płatności do poziomu średniej wartości 
krajowej w roku przydziału lub średniej 

9. Państwa członkowskie mogą 
również podjąć decyzję o zwiększeniu 
wartości istniejących uprawnień do 
płatności do poziomu wartości krajowej w 
roku przydziału.



AM\1172507PL.docx 97/171 PE632.141v01-00

PL

wartości dla każdej grupy terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. en

Poprawka 666
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreśla się

Przekazywanie uprawnień do płatności

1. Z wyjątkiem przypadku 
przekazania w drodze faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia, 
uprawnienia do płatności są 
przekazywane wyłącznie osobie faktycznie 
prowadzącej działalność rolniczą.

2. W przypadku gdy państwa 
członkowskie zadecydują o zróżnicowaniu 
podstawowego wsparcia dochodu zgodnie 
z art. 18 ust. 2, uprawnienia do płatności 
zostają przeniesione wyłącznie w obrębie 
grupy terytoriów, gdzie zostały 
przydzielone.

Or. en

Poprawka 667
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku dzierżawy 
uprawnienia do płatności przenoszone są 
na kwalifikujące się hektary.
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Or. it

Poprawka 668
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyznawać 
drobnym producentom rolnym 
określonym przez państwa członkowskie
płatności ryczałtowe, zastępując płatności
bezpośrednie na podstawie niniejszej 
sekcji i sekcji 3 niniejszego rozdziału. 
Państwa członkowskie ujmują 
odpowiednie interwencje w planie 
strategicznym WPR jako opcjonalne dla 
rolników.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
uproszczony system dla drobnych 
producentów rolnych wnioskujących o
pomoc o wartości do 1 250 EUR przy 
zachowaniu limitu powierzchni 
wynoszącego 10 hektarów. System ten 
może składać się z kwoty ryczałtowej, 
która zastępuje płatności bezpośrednie
określone w niniejszej sekcji i sekcji 3 
niniejszego rozdziału, lub z wsparcia na 
hektar, które można zróżnicować według 
obszarów określonych w art. 18 ust. 2;
państwa członkowskie zaznaczają w planie 
strategicznym WPR, że odpowiednia 
interwencja jest dobrowolna dla rolników.
Całkowita powierzchnia objęta 
płatnościami ryczałtowymi dla drobnych 
producentów rolnych nie może 
przekraczać 15 % całkowitej powierzchni 
danego państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

System dla drobnych producentów rolnych nie powinien odnosić się do 100 % 
kwalifikujących się hektarów danego państwa członkowskiego.

Poprawka 669
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zasady i usługi w celu zmniejszenia 
kosztów administracyjnych, wspierając w 
ten sposób współpracę drobnych rolników.

Or. en

Uzasadnienie

Mniejsze gospodarstwa rolne oznaczają generalnie mniejsze i bardziej zróżnicowane 
struktury, np. pola lub elementy krajobrazu, gdzie mniej prawdopodobne jest występowanie 
monokultur, które są szkodliwe dla różnorodności biologicznej. Niedopuszczalne jest, aby 
WPR nadal pozwalała na utratę setek gospodarstw rolnych dziennie; jest to porażka 
polityczna i ma duży wpływ na strukturę społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich, 
powodując wyludnianie się obszarów wiejskich. WPR powinna umożliwiać mniejszym 
producentom rolnym osiągnięcie rentowności, współpracę i dostęp do ich rynków, które mogą 
być lokalne lub regionalne, a nie odrzucać takich producentów albo ich eliminować z 
systemu.

Poprawka 670
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 671
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 672
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 673
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Należy przy tym pamiętać, że co 
najmniej 5 % wszystkich płatności 
bezpośrednich podlega redystrybucji 
zgodnie z art. 14 i zostaje związanych z
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obszarami zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 
lit. b) ppkt (iii).

Or. de

Uzasadnienie

Trwałe użytki zielone są często mniej dochodowe w porównaniu z gruntami ornymi, powinny 
być jednak objęte większym wsparciem z uwagi na ich pozytywne aspekty środowiskowe.

Poprawka 674
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję co najmniej 15 % płatności 
bezpośrednich dla danego państwa 
członkowskiego, które należą się mu 
zgodnie z art. 14. Państwa członkowskie 
ustalają maksymalną granicę dla liczby 
tych uprawnień do płatności lub dla 
hektara. Musi ona jednak stanowić co 
najmniej 1,5-krotność średniej wielkości 
gospodarstwa w danym państwie 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dokonać redystrybucji 15 % płatności bezpośrednich z
pierwszego filaru na rzecz małych i średnich gospodarstw. Tym samym gospodarstwa 
otrzymają procentowo więcej pieniędzy na pierwsze hektary. Powinno mieć to miejsce 
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dodatkowo obok wprowadzenia górnego pułapu i degresji, jak proponuje Komisja.

Poprawka 675
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu w
postaci rocznej płatności na kwalifikujący 
się hektar oddzielonej od produkcji dla 
rolników uprawnionych do płatności w
ramach podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17. W przypadku 
gdy gospodarstwo jest częścią osoby 
prawnej czy też grupy osób fizycznych lub 
prawnych, redystrybucyjne wsparcie 
dochodu nie jest stosowane na poziomie 
indywidualnego gospodarstwa, lecz na 
poziomie beneficjenta rzeczywistego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszenie płatności (zastosowanie pułapu) ma na celu sprawiedliwszy podział płatności, 
aby większe korzyści odniosły małe i średnie gospodarstwa rolne, które zazwyczaj w 
większym stopniu przyczyniają się do ożywienia społeczności wiejskich niż bardzo duże 
gospodarstwa rolne. W przypadku osób prawnych płatności redystrybucyjne powinny być 
stosowane na poziomie beneficjenta rzeczywistego, a nie indywidualnego gospodarstwa. 
Dzięki temu to małe i średnie gospodarstwa będą korzystać z redystrybucji, a nie osoby 
prawne.

Poprawka 676
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu w
postaci rocznej płatności na kwalifikujący 
się hektar oddzielonej od produkcji dla 
rolników uprawnionych do płatności w
ramach podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17. Wysokość 
płatności ustalana jest na podstawie 
kryteriów sprzyjających racjonalnemu 
rozwojowi produkcji rolnej oraz lepszemu 
wykorzystaniu środków produkcji.

Or. it

Poprawka 677
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu w
postaci rocznej płatności na kwalifikujący 
się hektar oddzielonej od produkcji dla 
rolników uprawnionych do płatności w
ramach podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17. Równych 
członków spółdzielni i porównywalnych 
połączeń w sektorze rolnictwa traktuje się 
przy tym jak rolników indywidualnych.

Or. de
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Poprawka 678
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu w
postaci rocznej płatności na kwalifikujący 
się hektar oddzielonej od produkcji dla 
rolników uprawnionych do płatności w
ramach podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17. Środki uzyskane 
w wyniku stosowania pułapu w danym 
regionie muszą zostać wykorzystane w tym 
samym regionie.

Or. en

Poprawka 679
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 680
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustalają
płatność redystrybucyjną w wysokości 
odpowiadającej kwocie na hektar lub
różnym kwotom dla różnych zakresów 
liczby hektarów, z możliwością 
zróżnicowania tych kwot w zależności od 
terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 
18 ust. 2. Ta kwota nie może przekraczać 
25 % podstawowego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, zgodnie ze średnią na 
poziomie krajowym bądź średnią dla 
terytoriów zdefiniowanych na podstawie 
art. 18 ust. 2, pomnożonego przez liczbę
kwalifikujących się hektarów
zadeklarowaną przez rolnika. Liczba 
kwalifikujących się hektarów nie może 
przekroczyć maksymalnej liczby 
ustanowionej przez państwa członkowskie,
która nie przekracza 30 hektarów lub 
średniej krajowej wielkości gospodarstwa 
rolnego lub średniej wielkości dla 
poszczególnych terytoriów zdefiniowanych 
zgodnie z art. 18 ust. 2.

Or. es

Poprawka 681
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie określają 
kryteria obliczania kwoty przeznaczanej 
na redystrybucyjne wsparcie dochodu na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach 
planów strategicznych WPR. Państwa 
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redystrybucyjne wsparcie dochodu. członkowskie ustalają kwotę na hektar
bądź różne kwoty dla zakresów liczby 
hektarów, w zależności od większego lub 
mniejszego zakresu wcześniej określonych 
kryteriów, dla rolnika, któremu jest 
wypłacane redystrybucyjne wsparcie 
dochodu.

Or. it

Poprawka 682
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustalają 
kwotę na hektar lub różne kwoty dla 
różnych zakresów liczby hektarów, jak 
również maksymalną liczbę hektarów na 
rolnika, z tytułu której jest wypłacane 
redystrybucyjne wsparcie dochodu.
Maksymalne uprawnienie do płatności, 
które ma zostać określone przez państwa 
członkowskie, nie może przewyższać 30 
hektarów. Państwa członkowskie 
przyznają dostęp do tej płatności, 
począwszy od pierwszego hektara, i nie 
mogą wprowadzić wyższego progu 
dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinien istnieć minimalny próg dostępu do wsparcia redystrybucyjnego. 

Poprawka 683
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie muszą 
zapewnić beneficjentom możliwość 
ubiegania się o wyższą stawkę wsparcia w 
ramach płatności redystrybucyjnej dla co 
najmniej pierwszych 15 zadeklarowanych 
hektarów.

Or. en

Poprawka 684
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, o
których mowa w art. 6 ust. 1. 

Or. es

Poprawka 685
Damiano Zoffoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego
„przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie rozwoju działalności 

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

nowych gospodarstw rolnych” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 4 %
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa w art.
17 i którzy po raz pierwszy podejmują 
działalność lub którzy podjęli działalność 
w okresie 5 lat poprzedzających złożenie 
pierwszego wniosku o płatność dla 
młodych rolników.

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

Or. it

Poprawka 686
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego
„przyciąganie młodych rolników i
ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % 
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 

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

państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy spełniają 
kryteria dotyczące wieku i wyszkolenia 
określone przez państwo członkowskie, 
założyli gospodarstwo rolne po raz 
pierwszy lub nie otrzymali pomocy na 
rozpoczęcie działalności ani wsparcia dla 
młodych rolników w ramach poprzednich 
reform WPR i którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa w art.
17.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachęcić do wymiany pokoleń, ważne jest, aby młodzi rolnicy angażujący się w 
działalność rolniczą od najmłodszych lat w ograniczonym zakresie nie byli obecnie wyłączani 
z tych systemów, ponieważ nie mogą być oni klasyfikowani jako rolnicy, którzy założyli 
gospodarstwo rolne po raz pierwszy.

Poprawka 687
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 688
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 689
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Płatności te są przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w odniesieniu do 
obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. es

Poprawka 690
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od ust. 3 
państwa członkowskie mogą przydzielić 
roczną kwotę ryczałtową na rolnika, 
obliczoną na podstawie średniej liczby 
kwalifikujących się hektarów 
zadeklarowanych przez młodych rolników 
w 2021 r. Państwo członkowskie może 
jednak przeliczyć tę określoną liczbę 
hektarów w każdym roku po 2021 r. w 
przypadku znaczących zmian w liczbie 
młodych rolników wnioskujących o tę 
płatność albo w wielkości gospodarstw 
rolnych młodych rolników, albo w obu 
tych przypadkach.

Or. en

Poprawka 691
Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na 
danym obszarze całości lub części 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów związanych z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi ograniczeniami 
specyficznymi dla obszaru.

Or. es

Poprawka 692
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani 
inne ograniczenia specyficzne dla 
obszaru.

Or. es

Poprawka 693
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni. Państwo określa 
odsetek całkowitego przydziału środków 
na płatności bezpośrednie, który należy 
przeznaczyć na wsparcie uzupełniające.

Or. es

Poprawka 694
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 2 – sekcja 2 – podsekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 4

SYSTEMY NA RZECZ KLIMATU I 
ŚRODOWISKA

skreśla się

Artykuł 28

Systemy na rzecz klimatu i środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka w związku z wnioskami do art. 64 i art. 65 niniejszego rozporządzenia

Poprawka 695
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy działań na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego

Or. en

Poprawka 696
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu, środowiska i
dobrostanu zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Nowe ekoprogramy powinny promować zrównoważone praktyki rolnicze i zrównoważone 
rodzaje rolnictwa. Dodanie wymiaru dobrostanu zwierząt potwierdza fakt, że większość 
praktyk korzystnych dla dobrostanu zwierząt (takich jak ekstensywna hodowla zwierząt 
gospodarskich) jest również korzystna dla środowiska i klimatu.
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Poprawka 697
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu, różnorodności 
biologicznej i środowiska

(Zmiana dotyczy całości tekstu)

Or. en

Poprawka 698
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu, środowiska i
dobrostanu zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Nowe ekoprogramy powinny promować zrównoważone praktyki rolnicze i zrównoważone 
rodzaje rolnictwa. Dodanie wymiaru dobrostanu zwierząt potwierdza fakt, że większość 
praktyk korzystnych dla dobrostanu zwierząt (takich jak ekstensywna hodowla zwierząt 
gospodarskich) jest również korzystna dla środowiska i klimatu.

Poprawka 699
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu, różnorodności 
biologicznej i środowiska
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(Zmiana dotyczy całości tekstu)

Or. en

Poprawka 700
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 Systemy na rzecz klimatu i
środowiska

Systemy działań na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego

Or. en

Poprawka 701
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 Systemy na rzecz klimatu i
środowiska

Systemy na rzecz klimatu, środowiska i
dobrostanu zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Nowe ekoprogramy powinny promować zrównoważone praktyki rolnicze i zrównoważone 
rodzaje rolnictwa. Dodanie wymiaru dobrostanu zwierząt potwierdza fakt, że większość 
praktyk korzystnych dla dobrostanu zwierząt (takich jak ekstensywna hodowla zwierząt 
gospodarskich) jest również korzystna dla środowiska i klimatu.

Poprawka 702
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 Systemy na rzecz klimatu i
środowiska

Systemy na rzecz klimatu i środowiska

Or. en

Poprawka 703
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 Systemy na rzecz klimatu i
środowiska

Płatności środowiskowo-klimatyczne

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „płatności” powinno występować w nazwie systemu, tak samo jak w przypadku innych 
płatności bezpośrednich.

Poprawka 704
Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie systemów na rzecz klimatu i
środowiska („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR. Warunkiem 
kwalifikowania się do podstawowego 
wsparcia dochodu dla jego beneficjentów 
jest uczestnictwo w co najmniej jednym 
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ekoprogramie w ramach pierwszego filaru 
WPR. Systemy te są programami 
podstawowymi.

Or. en

Poprawka 705
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach płatności bezpośrednich
państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie dla obowiązkowych systemów
działań na rzecz klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i zgodnie z dalszymi ustaleniami 
zawartymi w ich strategicznych planach 
WPR. Systemy te są programami 
podstawowymi i stanowią warunek 
podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
które są dobrowolne.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest posiadanie istotnych ukierunkowanych ekoprogramów finansowanych w 
ramach I filaru, w których powinni uczestniczyć wszyscy rolnicy, aby osiągnąć pożądane 
rezultaty.

Poprawka 706
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR oraz przeznaczają co 
najmniej 20 % swoich alokacji na 
płatności bezpośrednie dla tych systemów 
zgodnie z art. 86.

Or. en

Uzasadnienie

The Court of Auditors report pointed out that marking 40% of direct payments as climate 
spending is unrealistic, and even 20% was overly positive estimation in the CAP 2014-2020. 
Therefore, next to counting on strengthened conditionality (incl. annual crop rotation, 
protection of grasslands and wetlands, fighting antimicrobial resistance, plastic pollution, 
IPM), dissuasive penalties for non-compliance, no perverse subsidies, also at least 20% ring-
fencing for eco-schemes is necessary in order to provide for some credibility of climate 
tracking exercise where direct payment is supposed to have at this point a very unrealistic 
contribution.

Poprawka 707
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) i 
ustanawiają wysokość minimalnych 
środków finansowych przeznaczanych na
te systemy na poziomie co najmniej 20 % 
alokacji krajowych na płatności 
bezpośrednie na warunkach określonych w
niniejszym artykule i doprecyzowanych w
ich planach strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 708
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
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Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 709
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Poprawka 710
Jadwiga Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 

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

systemów na rzecz klimatu i środowiska
(„ekoprogramy”) na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i 
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć wybór, czy cele środowiskowo–klimatyczne realizować 
poprzez wdrażanie w ramach I filaru WPR systemów na rzecz klimatu i środowiska tj. 
ekoprogramów (art. 28), czy też poprzez inne instrumenty wsparcia takie jak np. inwestycje 
lub zobowiązania w dziedzinie zarządzania (art. 65) w II filarze WPR.

Poprawka 711
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 712
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ekoprogramy powinny być dobrowolne dla państw członkowskich. Zamiast obowiązkowego 
ekoprogramu w I filarze, skuteczniejsze byłyby ukierunkowane działania na rzecz środowiska 
i klimatu w ramach II filaru. Wielu rolników zobowiązało się do stosowania tych działań. 
Należy także uwzględnić uproszczenie. Gdyby systemy te były obowiązkowe dla państw 
członkowskich, nadal istniałyby trzy poziomy działań na rzecz klimatu i środowiska w ramach 
WPR.

Poprawka 713
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które
prowadzą na kwalifikujących się hektarach 
praktyki korzystne dla klimatu, środowiska
oraz utrzymania pastwisk i krajobrazu, 
takie jak szczególne działania 
agronomiczne, rolnictwo ekologiczne, 
techniki zgodne z planami zarządzania 
parkami, praktyki zmniejszające emisje 
lub ułatwiające absorpcję gazów 
wpływających na zmianę warunków 
klimatycznych.

Or. it

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie pastwisk i charakterystycznych krajobrazów rolniczych w 
planowaniu projektów ekologicznych oraz przedstawić niektóre kierunki działań.

Poprawka 714
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu, 
różnorodności biologicznej oraz 
bioróżnorodności w rolnictwie, 
dobrostanu zwierząt i środowiska, 
wykraczające poza poziom bazowy 
gwarantowany przez warunkowość 
określoną w tytule III rozdział I sekcja 2 i 
załączniku III.

Or. en

Poprawka 715
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom prowadzącym 
działalność rolniczą, które zobowiązują się 
prowadzić na kwalifikujących się 
hektarach praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska. Obszary wyznaczone 
zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG i 
2009/147/WE są automatycznie uznawane 
za kwalifikujące się do systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy uprawiający wyznaczone grunty muszą być wynagradzani za zaangażowanie i 
wysiłek.
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Poprawka 716
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaczerpnięte z art. 28 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia nr 1305/2013 w 
sprawie EFRROW. Ważne jest, aby nie wyłączać z programów podmiotów zarządzających 
gruntami do celów związanych ze środowiskiem lub organizacji zajmujących się ochroną 
przyrody, które zarządzają gruntami rolnymi.

Poprawka 717
Michel Dantin, Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu włączenie do zakresu programów na rzecz środowiska i klimatu 
również wsparcia dla systemów rolnych, które są korzystne dla klimatu i środowiska. Ten 
ekoprogram nie powinien powielać wymogów warunkowości lub środków rolno-
środowiskowo-klimatycznych, ale raczej zachęcać do utrzymania systemów rolnych 
korzystnych dla klimatu i środowiska (rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, konserwujące, 
cyfrowe lub precyzyjne) lub przejścia gospodarstw na te systemy.

Poprawka 718
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 719
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Poprawka 720
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą lub 
grupom rolników i innych zarządców 
gruntów, które zobowiązują się prowadzić 
praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i
środowiska.

Or. en

Poprawka 721
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 722
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W systemach płatności bezpośrednich nie są potrzebne żadne zobowiązania. Przyczyniłyby się 
one jedynie do zwiększenia biurokracji. Należy skreślić odniesienie do zobowiązań.

Poprawka 723
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że uczestnictwo w niektórych 
ekoprogramach jest obowiązkowe dla 
rolników w określonym sektorze lub na 
określonym obszarze, w przypadku gdy 
jest to należycie uzasadnione ze względu 
na osiągnięcie celów, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f), lub ze względu 
na zdrowie i dobrostan zwierząt, pod 
warunkiem że faktycznie poniesione straty 
gospodarcze są w pełni rekompensowane 
w celu zapewnienia równych szans w Unii 
i w państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 724
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie 
przeprowadzają oceny ex ante takich 
systemów w celu obliczenia ich 
potencjalnych korzyści dla klimatu i 
środowiska. Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji takie oceny ex ante 
oraz opis poszczególnych analizowanych 
ekoprogramów, w tym zasad 
kwalifikowalności i potencjalnej liczby 
beneficjentów, co najmniej sześć miesięcy 
przed przedłożeniem swoich planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Ekoprogramy są głównym nowym instrumentem WPR w niniejszym wniosku i stanowią dobrą 
okazję do wynagrodzenia rolników za praktyki mające pozytywny wpływ na środowisko lub 
klimat. Ważne jest, aby państwa członkowskie przeprowadziły dogłębną ocenę potencjalnych 
korzyści płynących z każdego programu, w szczególności z tych, które są rzeczywiście nowe. 
Powinny one przesłać te oceny przed oficjalnym przedłożeniem swojego strategicznego planu 
WPR, co pozwoli na prowadzenie pogłębionego dialogu na temat ekoprogramów, który może 
nie być potrzebny w przypadku „tradycyjnych” instrumentów WPR.

Poprawka 725
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rolnicy w sektorach stosujących 
praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska w ramach programu oceny 
strony trzeciej również będą się 
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kwalifikować do płatności określonych w 
niniejszym artykule. Wsparcie to może być 
skierowane do sektorów lub obszarów 
geograficznych, w których stosuje się 
określone praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 726
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wymagać obowiązkowego udziału 
określonych ekoprogramów na obszarach 
o wysokiej wartości przyrodniczej lub, gdy 
jest to należycie uzasadnione, w celu 
osiągnięcia co najmniej jednego z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i 
klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f).

Or. en

Poprawka 727
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych najbardziej
korzystnych dla klimatu i środowiska, 
obejmujących rolnictwo ekologiczne, 
permakulturę, praktyki zwiększające
zasoby węgla, środki mające na celu 
zmniejszenie pogłowia zwierząt 
gospodarskich, ograniczenie stosowania 
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pestycydów oraz zwiększenie liczby 
elementów krajobrazu. Państwa 
członkowskie przedstawiają uzasadnienie 
opisujące, w jaki sposób praktyki te są 
korzystne, zgodnie z przepisami 
wymienionymi w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 728
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk i systemów rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska.
Opracowując plany strategiczne WPR, 
państwa członkowskie nadają priorytet 
systemom rolnictwa zrównoważonego, 
które w skuteczny sposób przynoszą liczne 
korzyści dla osiągnięcia celów 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) 
oraz i), takich jak lepsze zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, elementami 
krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne.

Or. en

Poprawka 729
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk i systemów rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska.
Opracowując plany strategiczne WPR, 
państwa członkowskie nadają priorytet 
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systemom rolnym, które w skuteczny 
sposób przynoszą liczne korzyści dla 
osiągnięcia celów określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f) oraz i), takich jak lepsze 
zarządzanie pastwiskami trwałymi, 
elementami krajobrazu oraz rolnictwo 
ekologiczne.

Or. en

Poprawka 730
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, których skuteczność 
działania została udowodniona za pomocą 
obiektywnych, opartych na dowodach i 
poddanych wzajemnej weryfikacji badań 
oraz które prowadzą do spójnego i 
jednoczesnego osiągnięcia wszystkich 
celów określonych art. 6 ust. 1 lit. d), e) i 
f) oraz i).

Or. en

Poprawka 731
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych, które zwiększą 
ich potencjał w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej oraz ich zrównoważenie 
środowiskowe. Państwa członkowskie 
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zapewniają zgodność tych praktyk z pkt 5 i 
6 załącznika 2 do Porozumienia w sprawie 
rolnictwa zawartego w ramach WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyki rolnicze muszą być tak dostosowane, by zmaksymalizować zdolność do łagodzenia 
skutków.

Poprawka 732
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska. Wspomniany wykaz 
może obejmować praktyki o innym 
charakterze niż te uwzględnione w art. 65 
lub praktyki o takim samym charakterze, 
lecz o innym poziomie wymagań.

Or. es

Uzasadnienie

Wskazane jest określenie w rozporządzeniu podstawowym charakteru praktyk, które mogą 
być finansowane na podstawie tego artykułu.

Poprawka 733
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie, 
współdziałając w tym zakresie z organami 
ds. środowiska oraz przy udziale 
ekspertów i organizacji pozarządowych 
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działających w dziedzinie środowiska,
ustanawiają wykaz praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska
ukierunkowanych na dostarczanie 
środowiskowych dóbr publicznych.

Or. es

Poprawka 734
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska. Wykaz musi 
obejmować inne praktyki niż 
uwzględnione w art. 65 albo praktyki 
uzupełniające, o wyższym poziomie 
wymagań.

Or. en

Poprawka 735
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, który ma być 
opracowany wspólnie przez organy ds.
rolnictwa i środowiska, naukowców i 
innych ekspertów w dziedzinie 
środowiska.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszyscy właściwi eksperci muszą być zaangażowani w opracowanie wykazu praktyk, aby 
zapewnić maksymalizację korzyści płynących z tych praktyk.

Poprawka 736
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wykaz ten nie może obejmować działań, 
które byłyby finansowane na mocy art. 65.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu włączenie do zakresu programów na rzecz środowiska i klimatu 
również wsparcia dla systemów rolnych, które są korzystne dla klimatu i środowiska. Ten 
ekoprogram nie powinien powielać wymogów warunkowości lub środków rolno-
środowiskowo-klimatycznych, ale raczej zachęcać do utrzymania systemów rolnych 
korzystnych dla klimatu i środowiska (rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, konserwujące, 
cyfrowe lub precyzyjne) lub przejścia gospodarstw na te systemy.

Poprawka 737
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska. Rolnicy mogą 
wybrać z wykazu jedną albo więcej niż 
jedną praktykę, którą zamierzają 
stosować.
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie ustanawiają wykaz praktyk rolniczych w ramach tego systemu. 
Stanowiłoby to wyzwanie, ponieważ szeroko zakrojona warunkowość zawęża możliwości 
wdrożenia przez państwa członkowskie tych środków ekoprogramu w ramach II filaru. 
Ekoprogram utrudniłby również planowanie działań w ramach systemu rolno-
środowiskowego w II filarze.

Poprawka 738
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewniania dóbr 
publicznych.

Or. en

Poprawka 739
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt 
gospodarskich.

Or. en

Poprawka 740
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic



AM\1172507PL.docx 137/171 PE632.141v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt 
wykorzystywanych w produkcji rolnej.

Or. sv

Poprawka 741
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja we współpracy z 
europejskimi i krajowymi sieciami ds. 
wspólnej polityki rolnej, o których mowa 
w art. 113, zapewnia niezbędne wytyczne 
w celu ułatwienia wymiany najlepszych 
praktyk, ulepszenia bazy wiedzy i 
rozwiązań służących osiągnięciu 
szczegółowych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem, określonych w 
art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f). Należy zwracać 
szczególną uwagę na potencjalne 
powielanie środków i systemów 
dostosowanych do szczególnych 
lokalnych, regionalnych, krajowych lub 
środowiskowych kontekstów lub 
ograniczeń.

Or. en

Poprawka 742
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Stosując tytuł V rozdział III, 
Komisja najpierw zapewnia, aby praktyki 
objęte niniejszym artykułem miały 
znacznie większy wpływ na środowisko i 
klimat niż minimalne wymagania 
określone w tytule III rozdział I sekcja 2 
oraz w załączniku III.

Or. en

Poprawka 743
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Systemy, o których mowa w ust. 1, 
stają się dla rolników obowiązkowe, jeżeli 
jest to wymagane w celu zapewnienia 
zgodności z aktami prawnymi 
wymienionymi w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 744
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Sporządzając wykaz, o którym 
mowa w ust. 3, Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają w procesie, o 
którym mowa w tytule V rozdział III: 

– przygotowanie wykazu w wyniku 
wspólnych starań organów ds. rolnictwa i 
ochrony środowiska, 
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– udział ekspertów w dziedzinie ochrony 
środowiska i organizacji pozarządowych 
oraz 

– zachowanie przejrzystości podczas 
odnośnych konsultacji.

Or. en

Poprawka 745
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f), a w celu zapewnienia jakościowych 
i ilościowych wyników służących 
osiągnięciu tych celów praktyki te są 
powiązane ze konkretnymi działaniami 
ukierunkowanymi na spełnienie już 
ustanowionych norm GAEC 1 – GAEC 
10, o których mowa w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Działania muszą być określane w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów i norm 
GAEC, które są jasne dla rolników, aby zapewnić wymierne wyniki i rezultaty, a także 
włączenie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w 
zakres rolnictwa konwencjonalnego.

Poprawka 746
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f). W tym celu priorytetowo traktuje 
się wdrażanie tych ekoprogramów dla 
gospodarstw rolnych i hodowlanych 
zlokalizowanych w ramach sieci Natura 
2000 i systemów o wysokiej wartości 
przyrodniczej.

Or. es

Poprawka 747
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f), oraz szczegółowy cel społeczno-
gospodarczy określony w art. 6 ust. 1 lit. 
i), a w związku z celem, o którym mowa w 
lit. f), priorytetowo traktują rolnictwo o 
wysokiej wartości przyrodniczej i 
rolnictwo w ramach sieci Natura 2000.

Or. en

Uzasadnienie

Cel określony w lit. i) jest w dużej mierze powiązany z celami dotyczącymi środowiska, 
ponieważ obejmuje zapotrzebowanie społeczne na bardziej zrównoważony system 
żywnościowy w Europie. W tym kontekście należy wspomnieć o rolnictwie o wysokiej wartości 
przyrodniczej i rolnictwie w ramach sieci Natura 2000 ze względu na ich rolę w zakresie 
przeciwdziałania zanikowi różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.
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Poprawka 748
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f). Państwa członkowskie nadają 
priorytet systemom, które zapewniają 
dodatkowe korzyści, promują synergie i 
kładą nacisk na zintegrowane podejście.

Or. en

Poprawka 749
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Te praktyki i systemy mają na celu 
spełnianie co najmniej jednego z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f), oraz mogą być zgodne z celami 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu włączenie do zakresu programów na rzecz środowiska i klimatu 
również wsparcia dla systemów rolnych, które są korzystne dla klimatu i środowiska. Ten 
ekoprogram nie powinien powielać wymogów warunkowości lub środków rolno-
środowiskowo-klimatycznych, ale raczej zachęcać do utrzymania systemów rolnych 
korzystnych dla klimatu i środowiska (rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, konserwujące, 
cyfrowe lub precyzyjne) lub przejścia gospodarstw na te systemy.
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Poprawka 750
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 751
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 752
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i

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

klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f), oraz cel społeczno-gospodarczy 
określony w art. 6 ust. 1 lit. i).

Or. en

Poprawka 753
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 754
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 755
Annie Schreijer-Pierik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 756
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Uzasadnienie

Genom att tillföra djurvälfärd som en dimension i miljösystemen så tar GJP hänsyn till att 
efterlevnad av god djurvälfärd ofta gör att köttproduktion skadar miljö och klimat i mindre 
utsträckning. Tillägget innebär också att bönder som har god djurvälfärd har möjlighet att få 
ekonomiska tillägg, vilket skapar ett incitament för lantbrukare att eftersträva god 
djurvälfärd. Det bidrar också till att jämna ut orättvisa konkurrensfördelar som lantbrukare 
som inte lever upp till existerande regleringar om djurvälfärd jämfört med de jordbrukare 
som efterlever en högre nivå - och idag missgynnas ekonomiskt på grund av detta.

Poprawka 757
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 758
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego f) 
dotyczącego ochrony różnorodności 
biologicznej priorytetowo traktowane są 
systemy na rzecz klimatu i środowiska dla 
obszarów niezagospodarowanych, 
użytków rolnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej i rolnictwa na obszarach 
objętych siecią Natura 2000.

Or. de

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe cele związane z przyrodą, środowiskiem i klimatem.

Poprawka 759
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego 
określonego w lit. f) dotyczącego ochrony 
różnorodności biologicznej wszystkie 
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państwa członkowskie oferują 
beneficjentom ekoprogramy dotyczące 
elementów lub obszarów 
nieprodukcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzebę przywrócenia naturalnej roślinności we wszystkich krajobrazach 
rolniczych służącą wspieraniu różnorodności biologicznej oraz brak wyjątków od tej zasady, 
konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie oferowały ekoprogram w tym zakresie, 
który wraz z normą GAEC 9 może przyczynić się do osiągnięcia celu określonego w art. 6 ust. 
1 lit. f) w odniesieniu do co najmniej 10 % krajobrazów rolniczych.

Poprawka 760
Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ekoprogramy muszą być dostosowane do 
konkretnych regionalnych potrzeb w 
zakresie środowiska i klimatu, które 
można wskazać w planach strategicznych 
WPR.

Or. en

Poprawka 761
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zapewnia spójność między 
środkami. Nie zezwala się na 
finansowanie praktyk mających na celu 
poprawę klimatu kosztem środowiska lub 
dobrostanu zwierząt.
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Or. en

Poprawka 762
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ekoprogramy muszą być 
dostosowane do konkretnych 
regionalnych potrzeb w zakresie 
środowiska i klimatu, które można 
wskazać w planach strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 763
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ekoprogramy mogą być 
dostosowane do konkretnych 
regionalnych potrzeb w zakresie 
środowiska i klimatu wskazanych w 
planach strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Degradacja gleby, niedobory wody, zanieczyszczenie azotanami itp. Niektóre z potrzeb 
środowiskowych, które mają być uwzględnione w ekoprogramach, mogą się różnić w 
zależności od regionu, dlatego państwa członkowskie powinny mieć możliwość dostosowania 
ekoprogramów do tych potrzeb.

Poprawka 764
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Państwa członkowskie nadają 
priorytet ekoprogramom dotyczącym 
elementów niebędących uprawami, które 
są częścią ekosystemów rolniczych, oraz 
ekoprogramom dotyczącym rolnictwa o 
wysokiej wartości przyrodniczej i poprawy 
jakości użytków rolnych w ramach sieci
Natura 2000.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki wspieraniu korzystnych gatunków i różnorodności biologicznej (zapylacze, drapieżniki 
żywiące się szkodnikami), cech krajobrazu, stref buforowych itp., które są sensu stricte 
„nieproduktywne” lub dają niższe plony, faktycznie zwiększa się ogólna wydajność całego 
systemu, np. +11 % w przypadku pszenicy, +26 % w przypadku grochu i +32% w przypadku 
marchwi (Wäckers i van Rijn, 2012; tab. 2, s. 13. Grupa dyskusyjna Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i europejskiego partnerstwa innowacyjnego na 
rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa: „Benefits of landscape features for arable 
crop production” [Korzyści płynące z cech krajobrazu dla produkcji roślin uprawnych], 
2016, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf).

Poprawka 765
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ekoprogramy promują modele 
produkcji korzystne dla środowiska, w 
szczególności hodowlę ekstensywną 
zwierząt gospodarskich czy zrównoważone 
systemy rolne obejmujące dywersyfikację 
roślin uprawnych i produkcji zwierzęcej, 
oraz wszelkiego rodzaju praktyki rolnicze, 
takie jak m.in. ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, elementami 
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krajobrazu i systemami certyfikacji w 
zakresie środowiska, obejmujące 
rolnictwo ekologiczne, produkcję 
zrównoważoną i uprawy konserwujące. 
Systemy te mogą również obejmować 
praktyki promujące inteligentne rolnictwo 
i praktyki gospodarki o obiegu 
zamkniętym, takie jak ponowne 
wykorzystywanie odpadów rolnych, 
poprawa zależności od paliw i energii 
pochodzących ze źródeł niekopalnych, 
zarządzanie emisjami dwutlenku węgla na 
użytkach zielonych i gruntach ornych, 
systemy zarządzania składnikami 
pokarmowymi, praktyki w zakresie 
retencji wody i ochrony jakości wody, 
metody upraw przyjazne dla zapylaczy i 
praktyki związane z zarządzaniem 
pszczelarstwem, metody upraw przyjazne 
dla dzikiej fauny i flory, środki 
zapobiegające erozji i suszy oraz plany 
zarządzania siedliskami. Ekoprogramy 
mogą również wspierać wspólne podejście 
do tych środków. Ponadto ekoprogramy 
mogą obejmować programy podstawowe 
jako warunek podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 766
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Oceniając plany strategiczne 
państw członkowskich w ramach
procedury określonej w tytule V rozdział 
III niniejszego rozporządzenia, Komisja 
gwarantuje, aby państwa członkowskie 
zapewniały wyłącznie płatności w ramach
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tego rodzaju interwencji dotyczące 
zobowiązań, które:

Or. en

Poprawka 767
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które nie zapewniają podwójnego 
finansowania zobowiązań, w odniesieniu 
do których płatności są przyznawane na 
mocy art. 65.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji niepotrzebnie komplikuje przepisy dotyczące ekoprogramów. Zamiast 
kategorycznego wyłączania płatności w ramach programów ekologicznych, dopóki stosuje się 
podwyższone uwarunkowania, oraz wymagania „różnicy” ze zobowiązań środowiskowych i 
klimatycznych na podstawie art. 65, należy po prostu wymagać, aby programy ekologiczne 
nie zapewniały podwójnego finansowania tych zobowiązań.

Poprawka 768
Jan Huitema, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które nie zapewniają podwójnego 
finansowania, w odniesieniu do których 
płatności są przyznawane na mocy 
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia zasad dotyczących ekoprogramów państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zobowiązania dotyczące środowiska i klimatu nie były finansowane podwójnie.

Poprawka 769
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące inwestycji 
zapewniających opłacalność 
ekonomiczną, które:

Or. fr

Poprawka 770
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Z powodów wymienionych w uzasadnieniu art. 28 ust. 2 słowo „zobowiązania” należy 
skreślić również w art. 28 ust. 5.
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Poprawka 771
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 772
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 773
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania i
normy dobrej kultury rolnej zgodnej z

a) mają znacznie większy pozytywny 
wpływ na środowisko, klimat i dobrostan 
zwierząt niż poziom bazowy odnośnych 
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ochroną środowiska ustanowione zgodnie z
rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

minimalnych wymogów podstawowych w
zakresie zarządzania i normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione zgodnie z
rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu, co 
pokazują dowody, które są obiektywne, 
mają podstawy naukowe i zostały poddane 
wzajemnej weryfikacji;

Or. en

Poprawka 774
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) są spójne ze zobowiązaniami 
określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu 
i do nich dostosowane, wykraczają poza
inne odnośne wymogi podstawowe w
zakresie zarządzania i normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione zgodnie z
rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

Or. en

Uzasadnienie

Działania muszą być określane w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów i norm, 
które są jaśniejsze dla rolników.

Poprawka 775
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i

skreśla się
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środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;

Or. en

Poprawka 776
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 777
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) są przyjazne dla środowiska, 
przyczyniają się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do zachowania 
różnorodności biologicznej; w żadnym 
wypadku nie mogą wynagradzać praktyk o 
negatywnych skutkach w tym względzie;
wykraczają poza minimalne wymogi 
dotyczące poszanowania dobrostanu 
zwierząt i zrównoważonego stosowania 
środków ochrony roślin, jak również poza
inne normy ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;
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Or. fr

Poprawka 778
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) mają znacznie większy pozytywny 
wpływ na środowisko niż minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i
środków ochrony roślin oraz wykraczają 
poza minimalne wymogi dotyczące
dobrostanu zwierząt, jak również inne 
obowiązkowe wymogi ustanowione na 
mocy prawa krajowego i prawa Unii;

Or. en

Poprawka 779
Pavel Poc, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najnowsze badania naukowe dodatkowo potwierdziły zagrożenia związane z obecnością 
niebezpiecznych substancji rakotwórczych w produktach nawozowych oraz potrzebę 
znacznego obniżenia ich poziomów. Dlatego też WPR powinna mieć na celu wspieranie 
różnych sposobów zachęcania rolników do stosowania produktów nawozowych o niskiej 
zawartości metali ciężkich bez konieczności nakładania limitów lub ograniczeń.
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Poprawka 780
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i
środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niepotrzebne powielanie – normy zostały ujęte w załączniku III.

Poprawka 781
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 782
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 783
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) spełniają wymogi przewidziane w 
lit. a), b) i c) i przyczyniają się do 
utrzymania praktyk korzystnych dla 
środowiska, w szczególności hodowli 
ekstensywnej;

Or. es

Poprawka 784
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 785
Annie Schreijer-Pierik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 786
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) różnią się od zobowiązań, w
odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 65, wyłączając 
z tego ograniczenia produkcję 
ekologiczną.

Or. es

Poprawka 787
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć zachęta do podejmowania środków uzupełniających, jeżeli zwiększają one 
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całkowitą powierzchnię lub łączność.

Poprawka 788
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) spełniają wymogi specyfikacji 
uznanych na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 1151/2012 lub krajowych lub 
regionalnych systemów certyfikacji w 
zakresie środowiska.

Or. en

Poprawka 789
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie tworzą 
ekoprogramy promujące modele produkcji 
korzystne dla środowiska, w szczególności 
hodowlę ekstensywną zwierząt 
gospodarskich czy zrównoważone systemy 
rolne obejmujące dywersyfikację roślin 
uprawnych i produkcji zwierzęcej, oraz 
wszelkiego rodzaju praktyki rolnicze, takie 
jak m.in. ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi, elementami 
krajobrazu i systemami certyfikacji w 
zakresie środowiska, obejmujące 
rolnictwo ekologiczne, produkcję 
zrównoważoną i uprawy konserwujące. 
Systemy te mogą również obejmować 
praktyki promujące inteligentne rolnictwo 
i praktyki gospodarki o obiegu 
zamkniętym, takie jak ponowne 
wykorzystywanie odpadów rolnych, 
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poprawa zależności od paliw i energii 
pochodzących ze źródeł niekopalnych, 
zarządzanie emisjami dwutlenku węgla na 
użytkach zielonych i gruntach ornych, 
systemy zarządzania składnikami 
pokarmowymi, praktyki w zakresie 
retencji wody i ochrony jakości wody, 
metody upraw przyjazne dla zapylaczy i 
praktyki związane z zarządzaniem 
pszczelarstwem, metody upraw przyjazne 
dla dzikiej fauny i flory, środki 
zapobiegające erozji i suszy oraz plany 
zarządzania siedliskami. Ekoprogramy 
mogą również wspierać wspólne podejście 
do tych środków. Ponadto ekoprogramy 
mogą obejmować programy podstawowe 
jako warunek podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania przejrzystości i zapewnienia państwom członkowskim lepszych 
wytycznych niniejsze rozporządzenie powinno zawierać orientacyjny wykaz dobrowolnych 
podejść, które państwa członkowskie mogą przyjąć przy opracowywaniu własnych planów 
strategicznych WPR. Wykaz ten został już wskazany w motywach i powinien również znaleźć 
się wśród artykułów.

Poprawka 790
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Wsparcie dla „ekoprogramów” 
stanowi 25 % płatności bezpośrednich 
wypłacanych w formie jednolitej rocznej
płatności ryczałtowej za kwalifikujący się 
hektar oraz przydzielane jest jako:

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić upowszechnienie ekoprogramów, należy przeznaczyć na ten środek rozsądną 
część płatności bezpośrednich.

Poprawka 791
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar lub na gospodarstwo, dużą 
jednostkę przeliczeniową inwentarza lub 
ul oraz przydzielane jest jako:

Or. es

Poprawka 792
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar lub na gospodarstwo, dużą 
jednostkę przeliczeniową inwentarza lub 
ul oraz przydzielane jest jako:

Or. es

Poprawka 793
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej, w tym płatności 
ryczałtowej, za kwalifikujący się hektar lub 
kwalifikujące się gospodarstwo oraz 
przydzielane jest jako:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uproszczenie funkcjonowania pomocy dla dobrowolnych programów 
na rzecz klimatu i środowiska.

Poprawka 794
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie na gospodarstwo umożliwi objęcie tym systemem hodowców nieposiadających 
gruntu.

Poprawka 795
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 

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

Or. en

Poprawka 796
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) płatności dodatkowe w stosunku do 
podstawowego wsparcia dochodu jedynie 
za hektary, których dotyczą działania 
rolnictwa ekologicznego; lub

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy powinni otrzymywać płatności jedynie za hektary, na których wdrożyli ekoprogramy.

Poprawka 797
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Programy ekologiczne muszą pozostać w ramach I filaru finansowanego z płatności 
bezpośrednich.
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Poprawka 798
Jan Huitema, Fredrick Federley, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) płatności stanowiące rekompensatę 
dla beneficjentów za część lub całość 
poniesionych kosztów i utraconych 
dochodów w wyniku podjętych 
zobowiązań zgodnie z art. 65 ust. 5. W
razie potrzeby mogą one również 
pokrywać koszty transakcji. W należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie mogą przyznawać wsparcie 
w formie płatności zryczałtowanej lub 
płatności jednorazowej na jednostkę. 
Państwa członkowskie zwiększają 
rekompensatę za pośrednictwem 
dodatkowej premii za zapewnianie dóbr 
publicznych, w oparciu o 
niedyskryminacyjne kryteria i wskaźniki 
ustanowione na mocy niniejszego 
rozporządzenia, aby zapewnić skuteczną 
zachętę do uczestnictwa.

Or. en

Poprawka 799
Peter Jahr, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Generalnie w ramach unijnego wsparcia dla rolnictwa należy przywiązywać większe 
znaczenie do dobrowolności, elastyczności i poważania niż do ścisłych wytycznych, kontroli i
sankcji, aby dalej zwiększać akceptację rolników dla jeszcze lepszej realizacji celów 
środowiskowych i klimatycznych. Realizacja celów środowiskowych i klimatycznych musi być 
atrakcyjna ekonomicznie dla rolników. . Niezbędne są zatem odpowiednie marże zachęcające 
zarówno do działań w ramach „ekoprogramów” w pierwszym filarze, jak i do działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych w drugim filarze (zob. art. 28 ust. 6 i art. 65 ust. 6).

Poprawka 800
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) płatności stanowiące rekompensatę 
dla beneficjentów za część lub całość 
poniesionych dodatkowych kosztów i
utraconych dochodów w wyniku podjętych 
zobowiązań ustanowionych zgodnie z art.
65 ust. 6, mutatis mutandis.

Or. en

Poprawka 801
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Słowo „beneficjenci” należy zastąpić słowem „rolnicy”, ponieważ w innych ustępach art. 28 
stosuje się słowo „rolnicy”, a definicja „beneficjenta” w art. 4 ust. 1 lit. h) ma zastosowanie 
wyłącznie w odniesieniu do rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Poprawka 802
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) płatności stanowiące rekompensatę 
dla beneficjentów za część lub całość 
poniesionych dodatkowych kosztów i
utraconych dochodów w wyniku podjętych 
zobowiązań określonych w niniejszym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skorygowanie tego, co faktycznie wydaje się być błędem – aby 
zagwarantować brak podwójnego finansowania, należy wyjaśnić, że finansowane 
zobowiązania są określone w art. 28, a nie w art. 65.

Poprawka 803
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wsparcie na mocy lit. a) przyznaje 
się jako zachętę jedynie dla systemów 
płatności opartych wyłącznie na 
wynikach, a nie dla działań w zakresie 
zarządzania.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ ekoprogram może przybierać dwie formy – wynagrodzenia za poniesione koszty lub 
utracone dochody albo dopłat uzupełniających – jedynym sposobem zapewnienia, aby dopłaty 
uzupełniające przynosiły jakiekolwiek dobre efekty, jest umożliwienie wyboru tej formy tylko 
w przypadku systemu opartego na wynikach. 

Poprawka 804
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie wyłączają 
ekoprogramy z możliwości zmniejszenia 
płatności zgodnie z art. 15 lub 
maksymalnymi poziomami finansowania.

Or. en

Poprawka 805
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Interwencje na mocy niniejszego art. 28 muszą być zgodne z interwencjami przyznanymi na 
mocy art. 65. Jednakże art. 28 ust. 5 lit. d) stanowi, że interwencje w ramach tego programu 
różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie II 
filaru, o którym mowa w art. 65. Wydaje się, że istnieje między nimi konflikt. Ze względu na 
konflikt należy skreślić art. 28 ust. 7.
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Poprawka 806
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne z
interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 65. Spójność ta musi uwzględniać 
wystarczający przydział środków 
budżetowych na pokrycie przewidywanych 
celów środowiskowych.

Or. es

Poprawka 807
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie dla systemów na rzecz 
klimatu i środowiska stanowiło 50 % 
płatności bezpośrednich w ramach EFRG.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązanie z celami środków na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz przeciwdziałania 
zmianie klimatu.

Poprawka 808
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie niezbędne zasady powinny zostać określone w rozporządzeniu podstawowym. 
Byłoby to istotne, ponieważ decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane na szczeblu 
Rady i Parlamentu. Ponadto podczas przygotowywania strategicznych planów WPR należy 
znać wszystkie odpowiednie przepisy UE.

Poprawka 809
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 810
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Dodatkowe płatności muszą być 
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kwalifikowalne, jeżeli są grupowane 
geograficznie w celu realizacji szeroko 
zakrojonych planów wsparcia łączności 
siedlisk i strategii UE na rzecz zielonej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 811
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Programy na rzecz klimatu i 
środowiska dysponują co najmniej 30 % 
budżetu przeznaczonego na płatności 
bezpośrednie w każdym państwie 
członkowskim.

Or. es

Poprawka 812
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a

Ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule i
doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, o
których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Płatności te są przyznawane osobom 
faktycznie prowadzącym działalność 
rolniczą w odniesieniu do obszarów 
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wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na 
danym obszarze całości lub części 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów związanych z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi ograniczeniami 
specyficznymi dla obszaru.

4. Dodatkowe koszty i utracone dochody, 
o których mowa w ust. 3, oblicza się w
odniesieniu do ograniczeń naturalnych 
lub innych ograniczeń specyficznych dla 
obszaru przez porównanie z obszarami, 
gdzie nie występują ograniczenia 
naturalne ani inne ograniczenia 
specyficzne dla obszaru.

5. Płatności przyznaje się corocznie na
hektar powierzchni.

6. Państwa członkowskie ustalają dla 
interwencji określonych w niniejszym 
artykule minimalną i maksymalną 
wartość procentową całkowitego wkładu 
EFRG. Wydatki w cenach stałych nie 
mogą różnić się więcej niż o 20 % od 
wydatków w rozumieniu art. 31 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. de

Uzasadnienie

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