
PA\1169087PL.docx PE630.523v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2018/0216(COD)

15.11.2018

PROJEKT OPINII

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Giovanni La Via

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu



PE630.523v01-00 2/31 PA\1169087PL.docx

PL

PA_Legam



PA\1169087PL.docx 3/31 PE630.523v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Niezwykle ważne jest, aby w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027 utrzymać taki sam poziom 
finansowania WPR, jaki przewidziano w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i
poradnictwa.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb i
faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, w
ramach płatności bezpośrednich, 
dobrowolne dla rolników ekoprogramy, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
z innymi odpowiednimi interwencjami. 
Państwa członkowskie powinny je 
zdefiniować jako płatność przyznawaną w
charakterze zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenia za 
dostarczanie dóbr publicznych poprzez 
stosowanie praktyk rolniczych korzystnych 
dla środowiska i klimatu lub jako 
rekompensatę za wprowadzenie takich 
praktyk. W obu przypadkach powinny one 
mieć na celu lepszą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych WPR 
oraz być opracowane w taki sposób, aby 
wychodziły poza obowiązkowe wymogi, 
które przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu 
ekoprogramów dotyczących takich praktyk 
rolniczych, jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi oraz elementami 

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

elementami krajobrazu; w ramach 
ekoprogramów należy zachęcać do 
rolnictwa ekologicznego w oparciu o 
ustanawiany przez Komisję wykaz praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Należy kontynuować finansowanie 
ze środków EFRG rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich i
interwencji sektorowych, podczas gdy 
EFRROW powinien nadal służyć jako 
źródło finansowania dla rodzajów 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, jak opisano w
niniejszym rozporządzeniu. Przepisy 
dotyczące zarządzania finansami WPR 
należy określić oddzielnie w odniesieniu 
do obu funduszy i do działań wspieranych 
w ramach tych funduszy, uwzględniając 
fakt, że nowy model realizacji pozwala 
państwom członkowskim na większą 
elastyczność i pomocniczość w realizacji 
swoich celów. Rodzaje interwencji na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny obejmować okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

(47) Należy kontynuować finansowanie 
ze środków EFRG rodzajów interwencji w
formie płatności bezpośrednich i
interwencji sektorowych, podczas gdy 
EFRROW powinien nadal służyć jako 
źródło finansowania dla rodzajów 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, jak opisano w
niniejszym rozporządzeniu. Przepisy 
dotyczące zarządzania finansami WPR 
należy określić oddzielnie w odniesieniu 
do obu funduszy i do działań wspieranych 
w ramach tych funduszy, uwzględniając 
fakt, że nowy model realizacji pozwala 
państwom członkowskim na większą 
elastyczność i pomocniczość w realizacji 
swoich celów. Rodzaje interwencji na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny obejmować okres od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Odpowiedzialność za zarządzanie 
planem strategicznym WPR i jego 
realizację powinna ponosić instytucja 
zarządzająca. Jej obowiązki należy 

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Aby zapewnić pewność i ciągłość 
prawa, szczególne przepisy w odniesieniu 
do Chorwacji dotyczące stopniowego 
wprowadzania płatności bezpośrednich i
uzupełniających krajowych płatności 
bezpośrednich w ramach mechanizmu 
stopniowego dochodzenia do pełnych 
płatności powinny nadal obowiązywać do 
dnia 1 stycznia 2021 r.

(93) Aby zapewnić pewność i ciągłość 
prawa, szczególne przepisy w odniesieniu 
do Chorwacji dotyczące stopniowego 
wprowadzania płatności bezpośrednich i
uzupełniających krajowych płatności 
bezpośrednich w ramach mechanizmu 
stopniowego dochodzenia do pełnych 
płatności powinny nadal obowiązywać do 
dnia 1 stycznia 2023 r.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do unijnego wsparcia 
finansowanego z EFRG i EFRROW na 
rzecz interwencji wymienionych w planach 
strategicznych WPR sporządzanych przez 
państwa członkowskie i zatwierdzanych 
przez Komisję, obejmujących okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do unijnego wsparcia 
finansowanego z EFRG i EFRROW na 
rzecz interwencji wymienionych w planach 
strategicznych WPR sporządzanych przez 
państwa członkowskie i zatwierdzanych 
przez Komisję, obejmujących okres od 
dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

b) gruntów nadających się do wypasu w 
przypadkach, gdy trawy i inne zielne 
rośliny pastewne nie są roślinnością 
dominującą lub nie występują na 
obszarach wypasu;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przyczynianie się do ochrony i 
poprawy jakości powietrza i wody oraz
wspieranie bardziej zrównoważonego
wykorzystywania wody;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przyczynianie się do ochrony i 
poprawy gleby, różnorodności biologicznej
i usług ekosystemowych na obszarach 
wiejskich oraz do ochrony siedlisk i
gatunków chronionych;

Or. en
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Poprawka 14

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 ustanawiają też szczegółowe 
wymogi w zakresie ochrony zagrożonych 
gatunków i siedlisk związanych z 
rolnictwem zgodnie z, odpowiednio, 
dyrektywą 2009/147/WE i dyrektywą 
92/43/EWG.

Or. en

Poprawka 15

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 

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

Or. en

Poprawka 16

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,
również w przypadkach wystąpienia siły 
wyższej, takich jak klęski żywiołowe, 
epidemie i choroby roślin.

Or. en

Poprawka 17

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 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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strategicznych WPR.

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 18

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. Komisja przyjmuje zgodnie z art.
138 akt delegowany uzupełniający 
niniejsze rozporządzenie, ustanawiając
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, przy uwzględnieniu 
warunków, o których mowa w ust. 4 tego 
artykułu. Państwa członkowskie 
ustanawiają krajowe wykazy praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i
środowiska, dokonując wyboru spośród 
praktyk zdefiniowanych przez Komisję w 
tym akcie delegowanym.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) działania na rzecz poprawy jakości 
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przez innowacje.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach, 
z uwzględnieniem kosztu przetworzenia 
produktów wycofanych przed dystrybucją;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie, o którym 
mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie 

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

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

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy, technik produkcji i metod 

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

produkcji, racjonalnego ekologicznie 
wykorzystania produktów ubocznych i
odpadów i gospodarowania nimi, 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych, 
redukcji emisji i efektywności 
energetycznej; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. e) i f);

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru i
efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 40
lit. f);

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru i
efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 39
lit. f);

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zobowiązania środowiskowe i
klimatyczne w dziedzinie zarządzania;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inne zobowiązania;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające ze zobowiązań w 
odniesieniu do sieci Natura 2000 i 
ramowych dyrektyw wodnych;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie przyznają 
płatności wyłącznie rolnikom i innym 
beneficjentom, którzy dobrowolnie 
podejmują zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania, uznawane za korzystne dla 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) w 
zakresie dostosowania do zmian klimatu i 
łagodzenia jej skutków i w art. 6 ust. 1 lit. 
e), f) oraz i) w zakresie dobrostanu 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – 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
dla terenów rolniczych państwa 
członkowskie zapewniają wyłącznie 
płatności dotyczące zobowiązań, które:

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Jeśli chodzi o wsparcie dla 
rolnictwa ekologicznego na podstawie 
niniejszego artykułu, płatności są 
przeznaczone dla osób faktycznie 
prowadzących działalność gospodarczą, 
zdefiniowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. 
d).

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku zawarcia do dnia 31 
grudnia 2021 r. umowy o przyznanie 
wkładu określonej w art. [9] 
[rozporządzenia w sprawie InvestEU] na 
kwotę, o której mowa w ust. 1, państwo 

W przypadku braku zawarcia do dnia 31 
grudnia 2022 r. umowy o przyznanie 
wkładu określonej w art. [9] 
[rozporządzenia w sprawie InvestEU] na 
kwotę, o której mowa w ust. 1, państwo 
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członkowskie składa wniosek o zmianę 
planu strategicznego WPR zgodnie z art.
107 w celu wykorzystania odnośnej kwoty.

członkowskie składa wniosek o zmianę 
planu strategicznego WPR zgodnie z art.
107 w celu wykorzystania odnośnej kwoty.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW w
latach budżetowych 2022–2027; lub

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW w
latach budżetowych 2023–2027;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV
na lata kalendarzowe 2021–2026.

b) przenoszenie alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
bezpośrednie określonej w załączniku IV
jest niedozwolone.

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość procentowa przesunięcia z
alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW, o której 
mowa w akapicie pierwszym, może zostać 
zwiększona o:

Wartość procentowa przesunięcia z
alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW, o której 
mowa w akapicie pierwszym, może
dodatkowo zostać zwiększona o:

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy plan strategiczny WPR obejmuje 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2027 r.

Każdy plan strategiczny WPR obejmuje 
okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 
grudnia 2027 r.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 

1. Do dnia 15 lutego 2025 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2025 obejmuje lata budżetowe
2023 i 2024. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
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III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2024.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o ocenę wyników 
przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane 
środki z przeznaczeniem na premię w
ramach alokacji państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 123 akapit drugi przyznaje 
się temu państwu członkowskiemu, jeśli 
wskaźniki rezultatu zastosowane do celów 
szczegółowych dotyczących środowiska i
klimatu, określone w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i 
f) i zawarte w jego planie strategicznym 
WPR, odpowiadają co najmniej 90 % 
wartości docelowej na 2025 r.

1. W oparciu o ocenę wyników 
przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane 
środki z przeznaczeniem na premię w
ramach alokacji państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 123 akapit drugi przyznaje 
się temu państwu członkowskiemu, jeśli 
wskaźniki oddziaływania zastosowane do 
celów szczegółowych dotyczących 
środowiska i klimatu, określone w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f) i zawarte w jego planie 
strategicznym WPR, odpowiadają co 
najmniej 90 % wartości docelowej na 2025
r.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
1305/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 
stycznia 2021 r.

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
1305/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 
stycznia 2023 r.

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ma ono jednak w dalszym ciągu 
zastosowanie do operacji realizowanych 
zgodnie z programami rozwoju obszarów 
wiejskich zatwierdzonymi przez Komisję 
na podstawie tego rozporządzenia przed 
dniem 1 stycznia 2021 r.

Ma ono jednak w dalszym ciągu 
zastosowanie do operacji realizowanych 
zgodnie z programami rozwoju obszarów 
wiejskich zatwierdzonymi przez Komisję 
na podstawie tego rozporządzenia przed 
dniem 1 stycznia 2023 r.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

Przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i
przystosowywania się do niej, a
także do zrównoważonej energii

I.9 Poprawa odporności 
gospodarstw rolnych: 
wskaźnik

R.12 Przystosowanie 
się do zmiany 
klimatu: odsetek 
gruntów rolnych 
objętych 
zobowiązaniami do 
lepszego 
przystosowania się do 
zmiany klimatu

I.10 Przyczynianie się
do łagodzenia zmiany 
klimatu: ograniczenie 
emisji gazów 
cieplarnianych z
rolnictwa

R.13 Ograniczenie 
emisji w sektorze 
zwierząt 
gospodarskich: 
odsetek dużych 
jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wsparciem na 
ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych 
lub amoniaku, w tym 
na gospodarowanie 
obornikiem
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I.11 Zwiększenie 
pochłaniania 
dwutlenku węgla: 
zwiększenie zawartości 
węgla organicznego w
glebie

R.14 Składowanie 
dwutlenku węgla w 
glebie i biomasie: 
odsetek gruntów 
rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
redukcji emisji, 
utrzymania lub 
zwiększenia 
składowania 
dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, 
grunty rolne na 
torfowiskach, lasy 
itp.)

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

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

R.16 Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej: 
oszczędność energii 
w rolnictwie

R.17 Grunty 
zalesione: obszar 
objęty wsparciem na 
zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych, 
w tym systemy rolno-
leśne

Poprawka

Przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i
przystosowywania się do niej, a
także do zrównoważonej energii

I.9 Poprawa odporności 
gospodarstw rolnych: 
wskaźnik

R.12 Przystosowanie 
się do zmiany 
klimatu: odsetek 
gruntów rolnych 
objętych 
zobowiązaniami do 
lepszego 
przystosowania się do 
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zmiany klimatu

I.10 Przyczynianie się 
do łagodzenia zmiany 
klimatu: ograniczenie 
emisji gazów 
cieplarnianych z
rolnictwa

R.13 Ograniczenie 
emisji w sektorze 
zwierząt 
gospodarskich: 
odsetek dużych 
jednostek 
przeliczeniowych 
inwentarza objętych 
wsparciem na 
ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych 
lub amoniaku, w tym 
na gospodarowanie 
obornikiem

I.11 Zwiększenie 
pochłaniania 
dwutlenku węgla: 
zwiększenie zawartości 
węgla organicznego w
glebie

R.14 Składowanie 
dwutlenku węgla w 
glebie i biomasie: 
odsetek gruntów 
rolnych objętych 
zobowiązaniami do 
redukcji emisji, 
utrzymania lub 
zwiększenia 
składowania 
dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, 
uprawy trwałe, grunty 
rolne na torfowiskach, 
lasy itp.)

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

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

R.16 Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej: 
oszczędność energii 
w rolnictwie

R.17 Grunty 
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zalesione: obszar 
objęty wsparciem na 
zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych, 
w tym systemy rolno-
leśne

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady XXXX w sprawie 
minimalnych wymogów dotyczących 
ponownego wykorzystania wody;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – tiret 11 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylające dyrektywy 
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG;

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – tabela 1 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

przyczynianie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej 
oraz zrównoważona energia; 

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w 
glebie i biomasie: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.) 

Poprawka

przyczynianie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej 
oraz zrównoważona energia;

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w 
glebie i biomasie: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla 
(trwałe użytki zielone, uprawy trwałe,
grunty rolne na torfowiskach, lasy itp.)

Or. en


	1169087PL.docx

