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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obecnie europejski sektor rolniczy stoi w obliczu dużych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne czy niedobór wody, co będzie miało miejsce także w przyszłości. Niezwykle 
ważne jest dostosowanie do tych wyzwań wspólnej polityki rolnej. W rolnictwie europejskim 
wciąż duże jest zużycie wody, pestycydów, nawozów i energii i sytuacja ta nie ulegnie 
zmianie, o ile nie wprowadzi się niezbędnych środków. 

Trudności sprawia wyjaśnienie społeczeństwu, że Unia Europejska przekazuje płatności 
bezpośrednie dużym gospodarstwom intensywnym na podstawie dotychczasowej produkcji 
czy posiadanych gruntów, nie domagając się od rolników zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych i zużycia wody, pestycydów, nawozów i energii.

Płatność za usługi użyteczności publicznej   

W listopadzie zeszłego roku Komisja przedstawiła komunikat w sprawie oceny 
funkcjonowania WPR. Według Komisji Europejskiej wspólna polityka rolna miałaby zostać 
radykalnie zreformowana. Przewidziano znaczne cięcia w płatnościach bezpośrednich na 
rzecz większych korzyści dla środowiska naturalnego oraz zatrudnienia. Niestety we 
wnioskach legislacyjnych przedstawionych w maju bieżącego roku Komisja dokonała 
znikomych cięć w płatnościach bezpośrednich. 

Rolnikom nie powinno się płacić w oparciu o dotychczasową produkcję czy posiadane grunty, 
lecz za świadczone przez nich usługi użyteczności publicznej, takie jak zwiększenie 
bioróżnorodności i poprawa gospodarki wodnej, oraz za osiągnięcia w dziedzinie środowiska, 
dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności, które wykraczają poza zobowiązania 
prawne. Sprawozdawca proponuje więc stopniowe odejście od wszelkich istniejących 
płatności bezpośrednich do roku 2020. Zasada budżetowa obowiązująca we wspólnej polityce 
rolnej powinna brzmieć „wykorzystanie środków publicznych w celu płatności za usługi 
użyteczności publicznej”. 

Kryteria zasady współzależności

Warunkiem wszelkiego rodzaju finansowania rolnictwa ze środków publicznych musi być 
przestrzeganie prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i dobrostanu 
zwierząt. Regulują to kryteria zasady współzależności. Sprawozdawca proponuje wzmocnić 
te kryteria i uwzględnić w nich dodatkowe zapisy dotyczące zużycia wody i emisji gazów 
cieplarnianych. 

Doświadczenie pokazało, że konieczne jest wzmocnienie kontroli i zaostrzenie kar za 
nieprzestrzeganie kryteriów zasady współzależności. W celu zapewnienia wzmocnienia 
kontroli sprawozdawca proponuje ustanowienie minimalnej liczby kontroli. Właściwe organy 
w państwach członkowskich powinny w ciągu roku kontrolować co najmniej 5% wszystkich 
gospodarstw.    

Zniesienie obowiązkowego odłogowania

Komisja proponuje zniesienie obowiązkowego odłogowania. Doprowadzi to dalszej utraty 
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bioróżnorodności, w szczególności ptactwa, oraz innych znaczących korzyści dla środowiska. 
Celem Unii Europejskiej jest zatrzymanie utraty bioróżnorodności do roku 2010. 

Będzie to niemożliwe bez udziału sektora rolniczego. 

Dowody naukowe wykazują znaczące korzyści dla środowiska płynące z odłogowania. 
Można do nich zaliczyć zapewnienie ochrony siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zmniejszenie 
zanieczyszczenia gleb i wody na obszarach intensywnie uprawianych. Zniesienie 
odłogowania spowoduje utratę tych korzyści. Stratę tę powinny rekompensować 
ukierunkowane środki w ramach systemu współzależności oraz w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Ponadto wzdłuż granic pól ustanowione zostaną strefy buforowe z roślinnością naturalną, 
roślinami kwitnącymi oraz uprawami ekstensywnymi, w których nie będą stosowane 
pestycydy ani nawozy. Jest to nie tylko dobry sposób na zwiększenie bioróżnorodności, lecz 
przyczynia się także do mniejszego skażenia gleb, a w szczególności do mniejszego 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.    

Zmiany klimatyczne

Sektor rolniczy jest dużym emitentem gazów cieplarnianych. Należy zapewnić szczególne 
środki pomocy na działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii w łańcuchu 
pokarmowym oraz działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów rolnych 
oraz ich powtórne wykorzystanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na intensywną gospodarkę hodowlaną, która jest źródłem 
około 18% łącznych emisji CO2. Środki w ramach WPR nie powinny w żadnym razie być 
wykorzystywane w celu promowania konsumpcji mięsa, co obecnie wciąż ma miejsce. 
Rodzaj i ilość spożywanej żywności są wolnym, indywidualnym wyborem, a środki publiczne 
nie powinny być wykorzystywane w celu promowania konsumpcji produktów o szkodliwym 
oddziaływaniu na zmiany klimatyczne, niedobór wody i głód na świecie. 

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym sektorze rolniczym, w 2009 r. 
Komisja zaproponuje wiążące wnioski legislacyjne zmierzające do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych przez sektor rolniczy o co najmniej 30% do roku 2020 oraz o co najmniej 80% 
do roku 2050.

Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt w sektorze rolniczym wymaga znacznej poprawy. W 2009 r. Komisja 
powinna zaproponować wiążące wnioski legislacyjne zmierzające do poprawy dobrostanu 
zwierząt w Unii Europejskiej. We wnioskach zostanie uwzględnione stopniowe odejście od 
hodowli przemysłowej.

W 2007 r. Parlament opowiedział się w głosowaniu za zniesieniem wszelkich dopłat dla 
hodowców byków do walk. Niestety Komisja i Rada nie wysłuchały tego wyraźnego apelu ze 
strony Parlamentu. Walki byków są brutalnym sportem i nie powinny być wspierane przez 
Unię Europejską. Dlatego też sprawozdawca ponawia apel Parlamentu i zwraca się o 
zniesienie płatności na rzecz hodowców byków do walk.
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Subsydia wywozowe

Subsydia wywozowe wciąż stanowią przeszkodę dla sprawiedliwego handlu w sektorze 
rolniczym. Subsydia te często niszczą lokalne rynki w krajach rozwijających się. Dlatego też 
do roku 2009 Komisja powinna znieść wszelkie subsydia wywozowe.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności 
należy rozszerzyć oddzielenie wsparcia 
bezpośredniego od wielkości produkcji 
oraz uprościć funkcjonowanie systemu 
płatności jednolitej. Należy zauważyć, że 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
podlegało znaczącym zmianom od daty 
jego wejścia w życie. W świetle rozwoju 
sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności 
należy znacznie rozszerzyć oddzielenie 
wsparcia bezpośredniego od wielkości 
produkcji z myślą o pełnym jego 
oddzieleniu oraz uprościć funkcjonowanie 
systemu płatności jednolitej. Należy 
zauważyć, że rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 podlegało znaczącym zmianom 
od daty jego wejścia w życie. W świetle 
rozwoju sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.
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Uzasadnienie

Dla osiągnięcia celów z zakresu ochrony środowiska, w tym sprostania nowym wyzwaniom, 
należy przenieść znaczną ilość środków z pierwszego do drugiego filaru.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w 
odniesieniu do niektórych cech 
krajobrazu. Zatem właściwe jest
wzmocnienie obowiązujących obecnie 
przepisów wspólnotowych mających na 
celu zachowanie, w stosownych 
przypadkach, określonych cech krajobrazu.

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej doprowadzi do dalszej utraty 
bioróżnorodności, w szczególności
ptactwa, oraz do utraty innych znaczących 
korzyści dla środowiska. Zatem konieczne
jest zapewnienie odpowiedniej 
rekompensaty mającej na celu zachowanie
i zwiększenie bioróżnorodności, w tym 
ochronę i przywracanie określonych cech 
krajobrazu. Powinno się to osiągnąć 
poprzez wzmocnienie istniejących 
przepisów wspólnotowych, a także poprzez 
wprowadzenie nowych środków 
kompensacyjnych.

Uzasadnienie

Dowody naukowe wykazują znaczące korzyści dla środowiska płynące z odłogowania. Można 
do nich zaliczyć zapewnienie ochrony siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zmniejszenie 
zanieczyszczenia gleb i wody na obszarach intensywnie uprawianych. Zniesienie odłogowania 
spowoduje utratę tych korzyści. Stratę tę powinny rekompensować ukierunkowane środki w 
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ramach systemu współzależności oraz w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na niektórych obszarach problemem
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody.

(4) Na coraz większym obszarze 
Wspólnoty problemem staje się ochrona 
zasobów wodnych i zarządzanie nimi w 
kontekście działalności rolniczej. Należy 
zatem wzmocnić istniejące wspólnotowe 
ramy prawne dotyczące zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska w celu ochrony zasobów 
wodnych przed zanieczyszczeniami i 
wyciekami oraz w celu gospodarowania 
zużyciem wody, w tym ograniczenia za 
pośrednictwem lepszych systemów 
agronomicznych i systemów gospodarki 
wodnej znacznego corocznego 
marnotrawstwa wody.

Uzasadnienie

W celu rozwiązania problemu niedoboru wody i uniknięcia go konieczne jest ograniczenie 
corocznego marnotrawstwa wody w sektorze rolniczym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ trwałe użytki zielone mają 
pozytywny wpływ na środowisko, właściwe 
jest zastosowanie odpowiednich środków 
w celu zachęcenia do utrzymania 
istniejących trwałych użytków zielonych, 
aby uniknąć ich masowego 
przekształcenia w grunty orne.

(5) Nie dotyczy wersji polskiej.
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Uzasadnienie

Nie wszystkie trwałe użytki zielone to pastwiska. Trwałe użytki zielone zapewniają znaczące
zasoby węgla i są najważniejszymi siedliskami bioróżnorodności w Europie. Z tego punktu 
widzenia koszone użytki zielone są równie ważne jak pastwiska.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR. Należy 
znacznie zwiększyć stawki procentowe 
modulacji w celu stopniowego wycofania 
wszelkich istniejących płatności 
bezpośrednich do roku 2020. 

Uzasadnienie

Rolnicy powinni być wynagradzani za świadczone usługi użyteczności publicznej, takie jak 
zwiększanie bioróżnorodności i przechowywanie wody; nie powinni otrzymywać wsparcia w 
sposób automatyczny. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 

(7) Środki finansowe uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
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obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki.
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie
wymagało podjęcia dodatkowych starań.
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 

obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki.
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej na obszarze Wspólnoty wymagają
szczególnej uwagi oraz zdecydowanych 
działań. Zachowanie różnorodności 
biologicznej pozostaje, obok 
zrównoważonej gospodarki wodnej,
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano,
a osiągnięcie wyznaczonego przez Unię 
Europejską celu na 2010 r. w zakresie
powstrzymania spadku różnorodności 
biologicznej na terenie UE nie będzie
możliwe bez podjęcia dodatkowych starań
w tej dziedzinie. Starania te powinny objąć 
także głębokie zmiany strukturalne 
modelu rolnictwa wspólnotowego, z 
wykorzystaniem doświadczeń tych państw, 
których rolnictwo opiera się na 
tradycyjnym, małoobszarowym modelu 
struktury agrarnej. W związku z tym,
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
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tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

Uzasadnienie

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Specyficzne położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych, jak i ich 
wyspiarski charakter, niewielkie rozmiary, 
górzysty teren i klimat nakładają 
dodatkowy ciężar na sektory rolnicze w 
tych regionach. W celu zmniejszenia 
wspomnianych obciążeń i ograniczeń 
właściwe wydaje się ustanowienie 
odstępstwa od obowiązku stosowania 
modulacji w przypadku rolników w 

(9) Specyficzne położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych, jak i ich 
wyspiarski charakter, niewielkie rozmiary, 
górzysty teren i klimat nakładają 
dodatkowy ciężar na sektory rolnicze w 
tych regionach. W celu zmniejszenia 
wspomnianych obciążeń i ograniczeń 
właściwe wydaje się ustanowienie 
odstępstwa od obowiązku stosowania 
modulacji w przypadku rolników w 
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regionach najbardziej oddalonych. regionach najbardziej oddalonych i 
regionach o trudnych warunkach 
gospodarowania w odniesieniu do 
zrównoważonych metod rolnictwa.

Uzasadnienie

Nie należy przyznawać subsydiów w przypadku niezrównoważonych metod rolnictwa.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wszelkie istniejące płatności 
bezpośrednie należy stopniowo wycofać do 
2013 r. Do tego czasu rolnicy powinni 
otrzymywać wsparcie za świadczone przez 
nich usługi użyteczności publicznej, takie 
jak zwiększanie różnorodności 
biologicznej i poprawa gospodarki 
wodnej, oraz za osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt 
i bezpieczeństwa żywności.

Uzasadnienie

Należy zachęcać rolników do reagowania na sytuację rynkową. Dopłaty bezpośrednie 
zakłócają funkcjonowanie rynku i pochłaniają znaczną część funduszy wspólnotowych. 
Gospodarka w zakresie ochrony środowiska jest lepiej realizowana w ramach drugiego 
filaru.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Pierwszy filar WPR powinien zostać 
w przyszłości utrzymany, aby zapewnić 
dalsze odgrywanie przez rolnika kluczowej 
roli jako siły napędowej gospodarki wielu 
obszarów wiejskich, jako strażnika 
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krajobrazu i jako gwaranta wysokich 
standardów bezpieczeństwa 
żywnościowego wymaganych w Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Systematyczna redukcja dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników mogłaby 
znacznie obniżyć rentowność i zagrozić przetrwaniu wielu gospodarstw. Unia Europejska 
musi w przyszłości dbać o samowystarczalność żywnościową.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony.
Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy 
aktywować na hektarach podlegających 
tym samym warunkom kwalifikowalności, 
jakie stosuje się w przypadku innych 
uprawnień.

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony.
Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy 
aktywować na hektarach podlegających 
tym samym warunkom kwalifikowalności, 
jakie stosuje się w przypadku innych 
uprawnień. Za pomocą płatności z 
drugiego filara należy zachęcać rolników 
do czynnego wspierania bioróżnorodności 
dzięki zrównoważonym metodom 
rolnictwa. W ten sposób powinno się 
zniwelować szkodliwe skutki dla 
środowiska spowodowane zniesieniem 
obowiązkowego odłogowania gruntów 
ornych. 

Uzasadnienie

Badania naukowe wykazują, że zniesienie obowiązkowego odłogowania będzie miało bardzo 
szkodliwe skutki dla bioróżnorodności. Niezwykle istotne jest więc zniwelowanie tych 
skutków.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion, oraz w 
pewnym zakresie również do sektora 
wołowiny. W związku z tym płatności 
częściowo związane z wielkością produkcji 
w tych sektorach należy włączyć do 
systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej.
W związku z tym, że w sektorze owoców i 
warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion, oraz w 
pewnym zakresie również do sektora 
wołowiny. W związku z tym płatności 
częściowo związane z wielkością produkcji 
w tych sektorach należy włączyć do 
systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej.
Należy znieść wszelkie płatności na rzecz 
hodowców byków do walk. W związku z 
tym, że w sektorze owoców i warzyw 
dopiero niedawno wprowadzono płatności 
częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.
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Uzasadnienie

Nie powinniśmy wspierać walk byków. Należy wywrzeć nacisk na hodowców byków, tak aby 
zaprzestali sprzedaży byków do tych celów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu wsparcia 
związanego z wielkością produkcji. Należy 
ustanowić szczególny przepis w 
odniesieniu do wymogów identyfikacji i 
rejestracji określonych w rozporządzeniu
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu wsparcia 
związanego z wielkością produkcji, a w 
przypadku krów mamek – niższego 
poziomu, pod warunkiem stosowania 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
zwierząt metod rolnictwa. Należy 
ustanowić szczególny przepis w 
odniesieniu do wymogów identyfikacji i 
rejestracji określonych w rozporządzeniu
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

Uzasadnienie

Nie należy przyznawać subsydiów w przypadku niezrównoważonych metod rolnictwa.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł  3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 a
W ramach działań mających na celu 
stopniowe zniesienie wszelkich subsydiów 
wywozowych do roku 2013, zgodnie z 
uzgodnieniami z Hongkongu, wszystkie 
subsydia wywozowe przysługujące na 
zwierzęta gospodarskie powinny zostać 
zniesione do 2009 r.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W 2009 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w celu przyjęcia środków 
legislacyjnych zmierzających do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze rolnictwa o przynajmniej 30% 
do roku 2020. Wnioski te będą również 
zawierały ambitne długoterminowe cele 
na rok 2050.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W 2009 r. Komisja zaproponuje 
wiążące środki legislacyjne zmierzające do 
poprawy dobrostanu zwierząt w Unii 
Europejskiej. 
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Uzasadnienie

Należy poprawić dobrostan zwierząt.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by
wszystkie grunty rolne, a w szczególności
grunty, które nie są już wykorzystywane 
do celów produkcyjnych, były 
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie definiują, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, wymogi 
minimalne w zakresie dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska na 
podstawie ram ustanowionych w 
załączniku III, uwzględniając szczególne 
cechy charakterystyczne odnośnych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarowania, wykorzystanie gruntów, 
zmianowanie upraw, metody uprawy roli 
oraz strukturę gospodarstw.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by na 
wszystkich gruntach rolnych, a w 
szczególności gruntach, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych,
utrzymywano dobry stan środowiska.
Państwa członkowskie definiują, na 
poziomie krajowym lub regionalnym, w 
oparciu o wytyczne Komisji wymogi 
minimalne w zakresie dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska na 
podstawie ram ustanowionych w 
załączniku III, uwzględniając szczególne 
cechy charakterystyczne odnośnych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarowania, wykorzystanie gruntów, 
zmianowanie upraw, metody uprawy roli 
oraz strukturę gospodarstw.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

a) 2009: 7%, a) 2009: 15%
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b) 2010: 9%, b) 2010: 22%
c) 2011: 11%, c) 2011: 29%
d) 2012: 13%, d) 2012: 36% 

Uzasadnienie

Stawki procentowe modulacji powinny mieć na celu stopniowe odejście od płatności 
bezpośrednich do roku 2020, gdyż płatności te nie gwarantują dostarczania dóbr publicznych 
przez rolników. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w co najmniej 5% 
wszystkich gospodarstw, którym 
przyznawane są płatności bezpośrednie, w
celu zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje 
się z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1.

Uzasadnienie

Konieczny jest minimalny poziom kontroli, tak aby rolnicy odczuwali potrzebę przestrzegania 
kryteriów zasady współzależności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 2 lat, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1.

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 1 roku, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1. Środki te 
należy wykorzystać w celu poprawy metod 
rolnictwa przyjaznych dla środowiska.
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Uzasadnienie

Niewydane środki z budżetu płatności jednolitych należy wykorzystać w celu uczynienia 
sektora rolniczego bardziej przyjaznym dla środowiska.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla hektarów wykorzystywanych jako 
trwałe użytki zielone w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na 2008 r. i dla 
wszystkich innych kwalifikujących się 
hektarów.

b) Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie wszystkie trwałe użytki zielone to pastwiska. Trwałe użytki zielone zapewniają znaczące 
zasoby węgla i są najważniejszymi siedliskami bioróżnorodności w Europie. Z tego punktu 
widzenia koszone użytki zielone są równie ważne jak pastwiska.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 
krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 
krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników. Płatności nie 
przyznaje się jednak hodowcom byków do 
walk.
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Uzasadnienie

Nie powinniśmy wspierać walk byków. Należy wywrzeć nacisk na hodowców byków, tak aby 
zaprzestali sprzedaży byków do tych celów.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia. Płatności nie przyznaje się 
jednak hodowcom byków do walk.

Uzasadnienie

Nie powinniśmy wspierać walk byków. Należy wywrzeć nacisk na hodowców byków, tak aby 
zaprzestali sprzedaży byków do tych celów.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla hektarów zidentyfikowanych jako 
trwałe użytki zielone w dniu 30 czerwca 
2008 r. i dla wszystkich innych 
kwalifikujących się hektarów.

b) Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie wszystkie trwałe użytki zielone to pastwiska. Trwałe użytki zielone zapewniają znaczące 
zasoby węgla i są najważniejszymi siedliskami bioróżnorodności w Europie. Z tego punktu 
widzenia koszone użytki zielone są równie ważne jak pastwiska.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litery od a) do e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z tytułu: a) z tytułu:

(i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

(i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

(ii) poprawy jakości produktów rolnych, 
lub

(ii) poprawy jakości środowiskowej i 
zdrowotnej produktów rolnych, lub

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych;

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu
zrównoważonych i zdrowych produktów 
rolnych;

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu rozwijanych w sposób 
zrównoważony na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 

c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
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rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,

rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi o znaczeniu ekologicznym i/lub w 
celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy uprawiający ziemię o znaczeniu 
ekologicznym na tych obszarach,

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

e) fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 70.

e) w formie funduszy wspólnego 
inwestowania dotyczące chorób zwierząt i 
roślin zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 70.

Uzasadnienie

Nie należy wspierać niezrównoważonych metod rolnictwa. Grunty o znaczeniu ekologicznym 
należy objąć ochroną.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw Ubezpieczenie rolnicze

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
wkład finansowy na wypłatę premii z 
tytułu ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
dofinansowanie opłat składek na
ubezpieczenia rolnicze od strat
gospodarczych spowodowanych klęskami 
żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi lub chorobami zwierząt lub 
roślin, o ile nie jest możliwe objęcie tych 
zagrożeń ubezpieczeniem prywatnym.

Do celów niniejszego artykułu
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 

Do celów niniejszego artykułu:
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oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30 % średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

- „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.
- „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku podjęcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek lub wszelką 
znaczną utratę produkcji. Za straty 
gospodarcze nie są uważane koszty, w 
związku z którymi może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi i przepisami 
wynikającymi z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 
ust. 1, 2, 4, 5 lit. a), b) i d)

Artykuł 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b) i d), art. 
4 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 5



AD\740641PL.doc 23/27 PE409.570v02-00

PL

Uzasadnienie

W celu ochrony przyrody, a w szczególności bioróżnorodności, wszelkie istotne zapisy z 
dyrektywy Rady 79/409/EWG (dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz z 
dyrektywy Rady 92/43/EWG (dyrektywa w sprawie fauny i flory) należy uwzględnić w 
wymogach podstawowych w zakresie zarządzania, jak w przypadku obowiązującego 
prawodawstwa w zakresie WPR. Wszelkie zapisy, które zostaną uwzględnione w wymogach 
podstawowych w zakresie zarządzania – jeśli powyższa poprawka zostanie przyjęta –
stanowią już część obowiązującego prawodawstwa w zakresie WPR.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 5 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 oraz art. 13 ust. 1 lit. a) Artykuły 6, 13 i 15

Uzasadnienie

W celu ochrony przyrody, a w szczególności bioróżnorodności, wszelkie istotne zapisy z 
dyrektywy Rady 79/409/EWG (dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz z 
dyrektywy Rady 92/43/EWG (dyrektywa w sprawie fauny i flory) należy uwzględnić w 
wymogach podstawowych w zakresie zarządzania, jak w przypadku obowiązującego 
prawodawstwa w zakresie WPR. Wszelkie zapisy, które zostaną uwzględnione w wymogach 
podstawowych w zakresie zarządzania – jeśli powyższa poprawka zostanie przyjęta –
stanowią już część obowiązującego prawodawstwa w zakresie WPR.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
Tekst proponowany przez Komisję

Zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w art. 6

Kwestia Normy

– Minimalna pokrywa glebowa

– Minimalne zagospodarowanie terenu 
odzwierciedlające warunki danego miejsca

Erozja gleby:

Ochrona gleby poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków

– Zachowanie tarasów

Substancja organiczna gleby: – Normy dotyczące zmianowania upraw, w 
stosownych przypadkach
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Kwestia Normy

Utrzymywanie poziomów substancji 
organicznej gleby poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków

– Gospodarowanie rżyskiem

Struktura gleby:

Utrzymywanie struktury gleby poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków

– Stosowanie odpowiednich maszyn

– Minimalne wymogi dotyczące obsady 
zwierząt lub/i odpowiednie systemy

– Ochrona trwałych pastwisk

– Zachowanie charakterystycznych cech 
krajobrazu, w tym, w razie potrzeby, 
żywopłotów, stawów, rowów, drzew rosnących 
w szpalerze, w grupach lub pojedynczo oraz 
miedz,
– w razie potrzeby, zakaz karczowania 
drzewek oliwnych

– Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej 
roślinności na użytki rolne

Minimalny poziom utrzymania:
Zapewnienie minimalnego poziomu 
utrzymania oraz przeciwdziałanie 
niszczeniu siedlisk naturalnych

– Utrzymanie gajów oliwnych i winnic w 
dobrym stanie wegetacyjnym

Ochrona zasobów wodnych i gospodarka 
wodna
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i 
odpływem oraz zarządzanie 
wykorzystaniem wód

– Ustalanie stref buforowych wzdłuż cieków 
wodnych,
– postępowanie zgodne z procedurami 
wydawania zezwoleń na wykorzystanie wody 
w celu nawadniania.

Poprawka Parlamentu

Zasady utrzymania dobrego stanu środowiska, o którym mowa w art. 6

Kwestia Normy

Zwiększanie bioróżnorodności – Ustanowienie wzdłuż granic pól stref 
buforowych z roślinnością naturalną i 
roślinami kwitnącymi (co najmniej 2 metry) 
lub z uprawami (bez pestycydów i nawozów) 
ekstensywnymi (co najmniej 5 metrów)

– Minimalna pokrywa glebowaErozja gleby:
Ochrona gleby poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków

– Minimalne zagospodarowanie terenu 
odzwierciedlające warunki danego miejsca
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Kwestia Normy

– Zachowanie tarasów

– Normy dotyczące zmianowania upraw, w 
stosownych przypadkach

Substancja organiczna gleby:

Utrzymywanie poziomów substancji 
organicznej gleby poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków

– Gospodarowanie rżyskiem

Struktura gleby:

Utrzymywanie struktury gleby poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków

– Stosowanie odpowiednich maszyn

– Minimalne wymogi dotyczące obsady 
zwierząt lub/i odpowiednie systemy

– Ochrona trwałych użytków zielonych

– Zachowanie charakterystycznych cech 
krajobrazu, w tym, w razie potrzeby, 
żywopłotów, stawów, rowów, drzew rosnących 
w szpalerze, w grupach lub pojedynczo oraz 
miedz,
– w razie potrzeby, zakaz karczowania 
drzewek oliwnych

– Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej 
roślinności na użytki rolne

– Utrzymanie gajów oliwnych i winnic w 
dobrym stanie wegetacyjnym

Minimalny poziom utrzymania:

Zapewnienie minimalnego poziomu 
utrzymania oraz przeciwdziałanie 
niszczeniu siedlisk naturalnych

– w razie potrzeby, zakaz karczowania 
starych, różnorodnych gatunkowo gajów 
oliwnych

Ochrona zasobów wodnych i gospodarka 
wodna
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i 
odpływem oraz zarządzanie 
wykorzystaniem wód

– Ustalanie stref buforowych wzdłuż cieków 
wodnych,
– postępowanie zgodne z procedurami 
wydawania zezwoleń na wykorzystanie wody 
w celu nawadniania.

Ochrona gleb i wód gruntowych
– Maksymalne stężenie pestycydów, metali 
ciężkich i nawozów w glebach i wodach 
gruntowych

Uzasadnienie

Utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej nie powinno być obowiązkowe, zwłaszcza 
jeśli grunty te nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych. W celu zwiększenia 
korzyści dla środowiska danego obszaru często dobrze jest zmniejszyć jego wartość rolniczą. 
Należy podjąć alternatywne środki służące ochronie bioróżnorodności w celu 
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zrekompensowania niedogodności ekologicznych spowodowanych zniesieniem odłogowania.
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