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Poprawka 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, inwestycje 
w rozpowszechnianie informacji 
turystycznej, rozwój i utrzymywanie 
drobnej infrastruktury turystycznej, 
skoncentrowaną promocję i marketing 
atrakcji turystycznych na obszarach 
wiejskich, zwłaszcza poza sezonem, oraz 
promocję usług turystycznych i oznaczanie 
miejsc turystycznych;

Or. en

Poprawka 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną,
drobną infrastrukturę turystyczną 
związaną z rolnictwem i leśnictwem, 
marketing regionalny, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

Or. de

Poprawka 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych;

Or. en

Poprawka 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych;
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Or. en

Poprawka 1057
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych;

Or. en

Poprawka 1058
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych;

Or. en

Poprawka 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, wprowadzanie 
do obrotu usług turystyki wiejskiej i 
oznaczanie miejsc turystycznych;

Or. it

Uzasadnienie

Umożliwienie realizacji inwestycji w dziedzinie turystyki również podmiotom prywatnym, a 
nie jedynie organom publicznym.

Poprawka 1060
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, w tym w 
agroturystykę, informację turystyczną i 
oznaczanie miejsc turystycznych;

Or. bg

Poprawka 1061
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje organów publicznych i 
prywatnych w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;
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Or. it

Poprawka 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje organów publicznych i 
prywatnych w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

Or. it

Poprawka 1063
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych 
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) inwestycje organów publicznych lub 
lokalnych organizacji do spraw rozwoju
w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

Or. en

Poprawka 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych.

skreślona

Or. fr

Poprawka 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów 
społeczno-gospodarczych.

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi i krajobrazu wiejskiego, a także 
obszarów o dużej wartości dla środowiska 
naturalnego, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-
gospodarczych;

Or. ro

Poprawka 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów 

f) badania i inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego, edukacyjnego, 
religijnego i przyrodniczego wsi i 
krajobrazu wiejskiego, w tym dotyczące 
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społeczno-gospodarczych. powiązanych aspektów społeczno-
gospodarczych;

Or. ro

Poprawka 1067
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich, 
mające na celu poprawę jakości życia lub 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
osady.

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu lub wewnątrz osad 
wiejskich, mające na celu poprawę jakości 
życia lub zwiększenie efektywności 
środowiskowej osady.

Or. de

Poprawka 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich, 
mające na celu poprawę jakości życia lub 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
osady.

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich lub 
w ich obrębie, mające na celu poprawę 
jakości życia lub zwiększenie efektywności 
środowiskowej osady.

Or. ro
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Poprawka 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich, 
mające na celu poprawę jakości życia lub 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
osady.

g) inwestycje ukierunkowane na 
przeniesienie działalności i przebudowę 
budynków lub innych obiektów 
położonych w pobliżu osad wiejskich, 
mające na celu poprawę jakości życia lub 
zwiększenie efektywności środowiskowej 
osady, oraz działania na rzecz aktywizacji 
i podnoszenia świadomości w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Or. fr

Poprawka 1070
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) badania i inwestycje związane z 
innymi środkami odnowy wsi.

Or. de

Poprawka 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g a) inwestycje w infrastrukturę i zasoby 
ludzkie powszechnie dostępnej i 
wykwalifikowanej służby ochrony zdrowia 
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na obszarach wiejskich.

Or. pl

Poprawka 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie z 
definicją ustaloną w programie przez 
każde państwo członkowskie. Programy 
rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową i energię 
odnawialną. W tym przypadku ustalane są 
jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem w 
ramach innych unijnych instrumentów.

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie infrastruktury bezpośrednio 
związanej z odnową i rozwojem wsi i 
mającej na celu zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa i żywotności
obszarów wiejskich;

Or. ro

Poprawka 1073
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie 
z definicją ustaloną w programie przez 
każde państwo członkowskie. Programy 
rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji 
w infrastrukturę szerokopasmową i energię 
odnawialną. W tym przypadku ustalane są 

2. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
mogą jednak przewidywać określone 
odstępstwa od tej zasady w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową, ośrodki opieki 
zdrowotnej i profilaktyki, energię 
odnawialną, z wyjątkiem biopaliw 
biomasy, biogazu i agropaliw 
niespełniających kryterium 
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jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem 
w ramach innych unijnych instrumentów.

zrównoważonego rozwoju. W tym 
przypadku ustalane są jasne kryteria 
zapewniające komplementarność ze 
wsparciem w ramach innych unijnych 
instrumentów.

Or. en

Poprawka 1074
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie 
z definicją ustaloną w programie przez 
każde państwo członkowskie. Programy 
rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji 
w infrastrukturę szerokopasmową i energię 
odnawialną. W tym przypadku ustalane są 
jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem 
w ramach innych unijnych instrumentów.

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy 
wyłącznie małej infrastruktury zgodnie 
z definicją ustaloną w programie przez 
każde państwo członkowskie. Programy 
rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak 
przewidywać określone odstępstwa od tej 
zasady w przypadku inwestycji 
w infrastrukturę szerokopasmową.
Podobne odstępstwo może zostać 
przyznane w przypadku inwestycji 
w energię odnawialną i infrastrukturę 
energooszczędną, jeżeli za projekt 
odpowiedzialna jest dana społeczność 
i podlega on jej kontroli, przy czym 
społeczność ta uczestniczy w podziale 
zysków. W tym przypadku ustalane są 
jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem 
w ramach innych unijnych instrumentów.

Or. en

Poprawka 1075
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wsparcie w ramach tego środka może 
zostać również rozszerzone na rozwijanie 
pozarolniczej działalności gospodarczej, 
mogącej przyczynić się do realizacji tych 
celów, w szczególności w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw.  

Or. fr

Poprawka 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini,
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
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kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje.

kwalifikują się do wsparcia, jeżeli są one
spójne z lokalną strategią rozwoju,w 
przypadku gdy taka istnieje.

Or. it

Poprawka 1078
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje. Inwestycje, 
o których mowa w ust. 1 lit. g), nie 
kwalifikują się do wsparcia w przypadku 
operacji związanych z przenoszeniem 
gospodarstw rolnych.

Or. de

Poprawka 1079
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, 
kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
wdrożone są właściwe operacje zgodne z 
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planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług, w 
przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są 
one spójne z lokalną strategią rozwoju, w 
przypadku gdy taka istnieje.

planami rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich oraz wsi i ich podstawowych 
usług, w przypadku gdy takie plany 
istnieją, oraz są one spójne z lokalną 
strategią rozwoju, w przypadku gdy taka 
istnieje.

Or. bg

Poprawka 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Beneficjentami wsparcia, o którym 
mowa w ust. 1, są gospodarstwa rolne lub 
leśne bądź ich organizacje, lub 
ewentualnie posiadające bezpośredni 
związek z sektorem rolnym lub leśnym.

Or. pt

Poprawka 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Wsparcia w ramach tego środka 
można udzielić za pośrednictwem 
podejścia LEADER.

Or. pt

Poprawka 1082
Hynek Fajmon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących określenia 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej, które kwalifikują się do 
wsparcia w ramach tego środka.

skreślony

Or. en

Poprawka 1083
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Zwiększanie różnorodności biologicznej 
na obszarach wiejskich
1. Wsparcie w ramach tego środka 
dotyczy:
a) sporządzania i aktualizowania planów 
ochrony i zarządzania odnoszących się do 
obszarów Natura 2000 i innych miejsc 
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
planów działania w zakresie ochrony 
gatunków związanych z obszarami 
wiejskimi;
b) analiz, działań podnoszących 
świadomość ekologiczną oraz inwestycji 
związanych z takimi działaniami lub 
utrzymywania, przywracania 
i wzmacniania elementów dziedzictwa 
naturalnego, np. przywracania i tworzenia 
rzek lub innych liniowych i ciągłych 
struktur czy ich funkcji jako etapów 
niezbędnych dla migracji, 
rozprzestrzeniania się i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków.
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2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1 
lit. b), kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
właściwe działania są realizowane zgodnie 
z planami gospodarowania lub innymi 
planami ochrony przyrody, o ile 
inwestycje są wyraźnie powiązane z celami 
wspierającymi unijną strategię ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

Or. en

Poprawka 1084
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Waloryzacja pozostałości rolniczych
1. Wsparcie w ramach tego środka 
przyznawane jest na tworzenie 
infrastruktury i potencjału logistycznego 
służących dostarczaniu odpadów 
rolniczych, pozostałości, materiału 
lignocelulozowego i niespożywczego 
materiału celulozowego do punktu 
przetwarzania w bioprodukty.
2. Działania prowadzone w ramach tego 
środka obejmują pomoc w gromadzeniu, 
pozyskiwaniu, składowaniu i transporcie 
materiałów kwalifikujących się do 
wykorzystania w biorafineriach.

Or. en

Poprawka 1085
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 
i poprawę rentowności lasów

Inwestycje w rozwój zrównoważonych 
ekologicznie obszarów leśnych i poprawę 
rentowności lasów

Or. en

Poprawka 1086
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zalesiania i tworzenia terenu 
zalesionego;

a) zrównoważonego ekologicznie
zalesiania i zrównoważonego ekologicznie
tworzenia terenu zalesionego;

Or. en

Poprawka 1087
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zalesiania i tworzenia terenu 
zalesionego;

a) zalesiania i tworzenia terenu zalesionego 
na gruntach rolniczych i nierolniczych;

Or. es

Poprawka 1088
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zakładania systemów rolnoleśnych; b) zakładania zrównoważonych 
ekologicznie systemów rolnoleśnych;

Or. en

Poprawka 1089
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapobiegania zniszczeniom lasów 
wskutek pożarów lasów i klęsk 
żywiołowych, w tym wysypu szkodników, 
ognisk choroby, katastrof i zagrożeń 
związanych ze zmianą klimatu, oraz 
odtwarzania lasów;

c) zapobiegania zniszczeniom lasów 
wskutek pożarów lasów i klęsk 
żywiołowych, w tym wysypu szkodników, 
ognisk choroby, katastrof i zagrożeń 
związanych ze zmianą klimatu, oraz 
odtwarzania lasów; na obszarach 
zaklasyfikowanych jako obszary 
wysokiego ryzyka wstępnym warunkiem 
do otrzymania wsparcia jest stosowanie 
infrastruktury zapobiegającej pożarom 
lasów.

Or. fr

Poprawka 1090
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) na obszarach o wysokim 
i średniowysokim poziomie ryzyka 
uwzględnienie sprzętu służącego 
zapobieganiu pożarom lasów jest 
warunkiem wstępnym wszelkiej innej 
pomocy finansowej w ramach funduszy 
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strukturalnych; w związku z tym państwa 
członkowskie muszą zarezerwować
specjalne środki w ramach 
współfinansowania na sprzęt prewencyjny 
na wyżej wspomnianych obszarach;

Or. en

Poprawka 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych, ich wartość dla 
środowiska oraz ich potencjał w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

d) Inwestycje zwiększające wydajność i 
odporność ekosystemów leśnych, ich 
wartość dla środowiska oraz ich potencjał 
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. it

Poprawka 1092
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycje w zrównoważone 
ekologicznie technologie w dziedzinie 
leśnictwa oraz w przetwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych.

Or. en

Poprawka 1093
Csaba Sándor Tabajdi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa, w poprawę 
bezpieczeństwa pracy oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

Or. en

Poprawka 1094
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa, w tym technologie 
sprzyjające bardziej wydajnemu 
wykorzystywaniu produktów ubocznych 
i odpadów do produkcji energii, oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

Or. en

Poprawka 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie w 
dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i 
wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych.

e) inwestycji w nowe technologie w 
dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, 
mobilizację i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Omawiany środek powinien obejmować inwestycje w rozwój technologii mobilizacji zasobów 
drzewnych.

Poprawka 1096
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych, które są zgodne 
z rozporządzeniem UE w sprawie drewna 
(nr 995/2010) oraz nie szkodzą 
różnorodności biologicznej ani innym 
funkcjom ekosystemowym lasu.

Or. en

Poprawka 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych dla MŚP.

Or. en

Poprawka 1098
Hynek Fajmon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych.

e) inwestycji w technologie w dziedzinie 
leśnictwa oraz w przetwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu produktów 
leśnych.

Or. en

Poprawka 1099
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e а) komasacji lasów, bez względu na ich 
formę własności.

Or. bg

Poprawka 1100
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w ulepszone techniki 
pozyskiwania drewna.

Or. en

Poprawka 1101
Diane Dodds, James Nicholson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przygotowywania planów zarządzania 
lub też instrumentów równoważnych, 
zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 1102
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przygotowywania planów zarządzania 
lub też instrumentów równoważnych, 
zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 36-40 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/9333 oraz 
francuskich departamentów zamorskich.

Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 23-27 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/9333 oraz 
francuskich departamentów zamorskich.
Ograniczenia własności określone 
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w art. 23-27 nie mają zastosowania do 
wsparcia udzielanego na cele związane 
z ochroną środowiska, takie jak ochrona 
przed erozją lub powiększenie zasobów 
leśnych, przyczyniające się do łagodzenia 
zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1104
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 36-40 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/9333 oraz 
francuskich departamentów zamorskich.

Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 23-27 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/9333 oraz 
francuskich departamentów zamorskich

Or. en

Poprawka 1105
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego w 
programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 

skreślony
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ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną 
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

Or. de

Uzasadnienie

Trwałą i postępową gospodarkę leśną zapewniają już krajowe przepisy dotyczące leśnictwa.
Przedstawianie planów urządzenia lasu, wymaganych przez Komisję, prowadziłoby do 
zwiększenia biurokracji.

Poprawka 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego w 
programie przez państwa członkowskie,
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 
ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną 
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie warunku polegającego na obowiązkowym przedkładaniu planów urządzenia 
lasu jest sprzeczne z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1107
Mariya Gabriel

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

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 
ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od 
zrównoważonej gospodarki leśnej 
zdefiniowanej przez konferencję 
ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 199334 (zwanej dalej 
„zrównoważoną gospodarką leśną”).

Or. en

Poprawka 1108
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 
ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną 
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu, obejmującego środki 
dotyczące różnorodności biologicznej,
zgodnego ze zrównoważoną gospodarką 
leśną zdefiniowaną przez konferencję 
ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 199334 (zwaną dalej 
„zrównoważoną gospodarką leśną”).
Wsparcie dla środków w leśnictwie 
powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej, które będą 
opracowywane przez poszczególne 
państwa członkowskie.

Or. en
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Poprawka 1109
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 
ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną 
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu obejmującego środki 
dotyczące różnorodności biologicznej 
i zgodnego ze zrównoważoną gospodarką 
leśną zdefiniowaną przez konferencję 
ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 199334 (zwaną dalej 
„zrównoważoną gospodarką leśną”).

Or. en

Poprawka 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego w 
programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu zgodnego ze zrównoważoną 
gospodarką leśną zdefiniowaną przez 
konferencję ministerialną w sprawie 
ochrony lasów w Europie z 199334 (zwaną 
dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu zagospodarowania lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną 
zdefiniowaną przez konferencję 
ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 199334 (zwaną dalej
„zrównoważoną gospodarką leśną”), 
a także zagwarantowania skutecznej 
ochrony przed pożarami i innymi 
klęskami żywiołowymi.
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Or. pt

Poprawka 1111
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków 
stwierdzenia wystąpienia klęski 
żywiołowej bądź wysypu szkodników lub 
ognisk choroby oraz określenia 
kwalifikujących się rodzajów działań 
zapobiegawczych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wystąpienie klęski żywiołowej oraz wysyp szkodników lub ognisk choroby może przebiegać 
różnie w różnych regionach. Może to wymagać podjęcia różnorodnych działań. Do państw 
członkowskich powinno należeć podjęcie odpowiednich działań.

Poprawka 1112
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie działania muszą być spójne 
z celami środowiskowymi WPR.

Or. en

Poprawka 1113
Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Wsparcie dla środków w leśnictwie 
powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej 
i kosztów utrzymania, w tym wczesnego 
i późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. en

Poprawka 1115
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym
właścicielom i dzierżawcom gruntów oraz 
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stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

innym osobom gospodarującym gruntami;
wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia
utraconych dochodów z działalności 
rolniczej i kosztów utrzymania, w tym 
wczesnego i późnego oczyszczania, przez 
okres maksymalnie piętnastu lat.

Or. it

Poprawka 1116
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym
właścicielom i dzierżawcom oraz ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej i
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. it

Uzasadnienie

Rozszerzenie definicji beneficjentów, których w ramach każdego poszczególnego programu 
można objąć środkiem na podstawie cech charakterystycznych dla danego obszaru.  
Rozszerzenie na podmioty inne niż gminy, będące właścicielami powierzchni objętych 
środkiem, które mogłyby skorzystać ze środka, a w przypadku ich wykluczenia miałyby 
trudności z poniesieniem całkowitych kosztów działań, co w istotny sposób zmniejszyłoby 
możliwość zwiększenia powierzchni będącej przedmiotem zalesiania.

Poprawka 1117
James Nicholson, Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej 
i kosztów utrzymania, w tym wczesnego 
i późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. en

Poprawka 1118
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom oraz publicznym 
właścicielom gruntów, którzy nie 
otrzymują wsparcia z budżetu krajowego 
na daną działalność; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
piętnastu lat.

Or. bg

Poprawka 1119
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej 
i kosztów utrzymania, w tym wczesnego 
i późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie trzydziestu lat.

Or. en

Poprawka 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej i
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie dziesięciu lat.

Or. it

Poprawka 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia 
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. es

Uzasadnienie

Proponowane poprawki dotyczące poszczególnych środków związanych z leśnictwem 
odzwierciedlają rzeczywisty system własności lasów, uznając organy publiczne, nie tylko 
gminy, za beneficjentów wsparcia. Za właściwe uważa się również przedłużenie wypłaty 
premii na utrzymanie z 10 do 15 lat, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych okresach 
programowania.

Poprawka 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia 
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. es
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Poprawka 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia 
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uznać również organy publiczne, nie tylko gminy, za beneficjentów tego wsparcia.
Należy ponadto przedłużyć wypłatę premii na utrzymanie z dziesięciu do piętnastu lat, tak jak 
to miało miejsce we wcześniejszych okresach programowania.

Poprawka 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów oraz
innym podmiotom gospodarującym 
gruntami; wsparcie to obejmuje koszty 
ustanowienia i roczną premię na hektar w 
celu pokrycia utraconych dochodów z 
działalności rolniczej i kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
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dziesięciu lat.

Or. es

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do właścicieli „publicznych”, poza tym okres dziesięciu lat 
uważany jest za wystarczający.

Poprawka 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się publicznym i prywatnym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów, 
gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie 
to obejmuje koszty ustanowienia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

Or. en

Poprawka 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom, a także innym osobom 
gospodarującym gruntami; wsparcie to 
obejmuje koszty ustanowienia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
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oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

Or. en

Poprawka 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie prywatnym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów, 
gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie 
to obejmuje koszty ustanowienia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

Or. de

Poprawka 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres, którego 
maksymalną długość ustalają państwa 
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członkowskie.

Or. pt

Poprawka 1129
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, lasom 
państwowym, które nie są bezpośrednio 
powiązane z budżetem państwowym,
gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie 
to obejmuje koszty ustanowienia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

Or. sk

Poprawka 1130
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom 
gruntów, gminom i ich stowarzyszeniom;
wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia 
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie dziesięciu lat.
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Or. fr

Poprawka 1131
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, w tym 
poszczególnym organizacjom właścicieli, 
jak np. organizacjom właścicieli wspólnie 
posiadanych terenów górskich 
(Organizacións de Comunidades de 
Montes Vecinales en Mancomunidad),
gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie 
to obejmuje koszty ustanowienia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat.

Or. es

Poprawka 1132
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew 

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są rodzime i wzmacniają różnorodność 
biologiczną. Nie udziela się wsparcia na 
sadzenie zagajników o krótkiej rotacji, 
choinek świątecznych, szybko rosnących 
drzew z przeznaczeniem na produkcję 
energii, gatunków inwazyjnych, a także na 
jakiekolwiek sadzenie, które miałoby 
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z przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

niekorzystny wpływ na środowisko i/lub 
różnorodność biologiczną. Nie udziela się 
zezwoleń na zalesianie na obszarach 
o wysokiej wartości przyrodniczej, 
szczególnie bogatych zbiorowiskach 
trawiastych, należy też ograniczyć 
zalesianie obszarów NATURA 2000. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

Or. en

Poprawka 1133
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew 
z przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska 
wykraczające poza powszechnie 
stosowaną praktykę. Nie udziela się 
wsparcia na sadzenie zagajników o krótkiej 
rotacji, choinek świątecznych, szybko 
rosnących drzew z przeznaczeniem na 
produkcję energii, gatunków inwazyjnych 
wywierających negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną, a także na 
jakiekolwiek sadzenie, które miałoby 
niekorzystny wpływ na środowisko i/lub 
różnorodność biologiczną. Ogólnie nie 
przyznaje się wsparcia, jeżeli takie 
zalesianie miałoby niekorzystny wpływ na 
środowisko i/lub różnorodność 
biologiczną. Na obszarach, gdzie 
zalesianie jest utrudnione ze względu na 
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surowe warunki glebowe i klimatyczne, 
wsparcia można udzielać na sadzenie 
innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

Or. en

Poprawka 1134
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew 
z przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska, przy czym 
w miarę możliwości preferuje się gatunki 
rodzime. Nie udziela się wsparcia na 
sadzenie zagajników o krótkiej rotacji, 
choinek świątecznych i szybko rosnących 
drzew z przeznaczeniem na produkcję 
energii. Na obszarach, gdzie zalesianie jest 
utrudnione ze względu na surowe warunki 
glebowe i klimatyczne, wsparcia można 
udzielać na sadzenie innych wieloletnich 
gatunków drzewiastych, takich jak krzewy 
i krzaki odpowiednie do warunków 
lokalnych.

Or. en

Poprawka 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew z 
przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe i 
klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu jedynie grunty 
rolnicze. Sadzone gatunki są dostosowane 
do warunków środowiskowych i 
klimatycznych danego obszaru i spełniają 
minimalne wymagania w zakresie ochrony 
środowiska. Nie udziela się wsparcia na 
sadzenie zagajników o krótkiej rotacji, 
choinek świątecznych i szybko rosnących 
drzew z przeznaczeniem na produkcję 
energii. Na obszarach, gdzie zalesianie jest 
utrudnione ze względu na surowe warunki 
glebowe i klimatyczne, wsparcia można 
udzielać na sadzenie innych wieloletnich 
gatunków drzewiastych, takich jak krzewy 
i krzaki odpowiednie do warunków 
lokalnych.

Or. es

Poprawka 1136
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew 
z przeznaczeniem na produkcję energii.
Na obszarach, gdzie zalesianie jest 
utrudnione ze względu na surowe warunki 
glebowe i klimatyczne, wsparcia można 
udzielać na sadzenie innych wieloletnich 
gatunków drzewiastych, takich jak krzewy 
i krzaki odpowiednie do warunków 

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych. Na obszarach, gdzie
zalesianie jest utrudnione ze względu na 
surowe warunki glebowe i klimatyczne, 
wsparcia można udzielać na sadzenie 
innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.
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lokalnych.

Or. en

Poprawka 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew z 
przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe i 
klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji oraz choinek 
świątecznych. W przypadku szybko 
rosnących drzew z przeznaczeniem na 
produkcję energii wsparcie obejmuje 
jedynie koszty ustanowienia. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe i 
klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

Or. de

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów UE jest pokrycie co najmniej 20% zapotrzebowania na energię z 
odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do upraw energetycznych leśnictwo 
charakteryzuje się produkcją wieloletnią. Tę niedogodność można zrównoważyć wsparciem 
na pokrycie kosztów ustanowienia.

Poprawka 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew 
z przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji lub choinek 
świątecznych. W okresie obowiązywania 
umowy nie należy prowadzić wycinki 
szybko rosnących drzew z przeznaczeniem 
na produkcję energii. Na obszarach, gdzie 
zalesianie jest utrudnione ze względu na 
surowe warunki glebowe i klimatyczne, 
wsparcia można udzielać na sadzenie 
innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

Or. en

Poprawka 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty 
rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki 
są dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew z 
przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 

2. Kwalifikują się tu grunty rolnicze, na 
których planowane jest odłogowanie 
maksymalnie na okres jednego roku 
między dwoma kolejnymi nasadzeniami 
na tej samej powierzchni, oraz grunty 
nierolnicze. Sadzone gatunki są 
dostosowane do warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Nie 
udziela się wsparcia na sadzenie 
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ze względu na surowe warunki glebowe i 
klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

zagajników o krótkiej rotacji, choinek 
świątecznych i szybko rosnących drzew z 
przeznaczeniem na produkcję energii. Na 
obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione 
ze względu na surowe warunki glebowe i 
klimatyczne, wsparcia można udzielać na 
sadzenie innych wieloletnich gatunków 
drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki 
odpowiednie do warunków lokalnych.

Or. it

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich (np. w regionach basenu Morza Sródziemnego) ze 
względów historycznych, związanych z uprawami i środowiskowych związanych z praktyką 
poprawnego zarządzania rolno-leśnego, konieczne jest wprowadzenie jedynie jednorocznego 
okresu ochrony biologicznej pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami uprawy.

Poprawka 1140
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie określają 
obszary nadające się do zalesiania w celu 
zadbania o to, by sadzenie nie miało 
niekorzystnego wpływu na środowisko 
naturalne lub różnorodność biologiczną.

Or. en

Poprawka 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 3. Komisja posiada uprawnienia do 
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przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 90 w odniesieniu do definicji 
minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
środowiska, o których mowa w ust. 2.

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 90 w odniesieniu do definicji 
minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
środowiska, o których mowa w ust. 2, 
z uwzględnieniem różnorodności lasów 
europejskich.

Or. en

Poprawka 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym i publicznym
właścicielom i dzierżawcom, innym 
osobom gospodarującym gruntami,
gminom i ich stowarzyszeniom; obejmuje 
ono koszty założenia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania 
przez okres maksymalnie siedmiu lat.

Or. it

Poprawka 1143
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym i publicznym
właścicielom i dzierżawcom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
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maksymalnie trzech lat. maksymalnie siedmiu lat.

Or. it

Poprawka 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom oraz innym osobom 
gospodarującym gruntami; obejmuje ono 
koszty założenia lub przekształcenia 
w system rolnoleśny i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania 
przez okres maksymalnie pięciu lat.

Or. en

Poprawka 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
obejmuje ono koszty założenia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania przez okres maksymalnie od
trzech do pięciu lat.

Or. es
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Uzasadnienie

Proponowane poprawki dotyczące poszczególnych środków związanych z leśnictwem 
odzwierciedlają rzeczywisty system własności lasów, uznając organy publiczne, nie tylko 
gminy, za beneficjentów wsparcia. Za właściwe uważa się również rozpatrzenie możliwości 
przedłużenia wypłaty premii na utrzymanie do pięciu lat, tak jak to miało miejsce we 
wcześniejszych okresach programowania.

Poprawka 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
obejmuje ono koszty założenia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania przez okres maksymalnie 
pięciu lat.

Or. es

Poprawka 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się publicznym i prywatnym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów;
obejmuje ono koszty założenia i roczną 
premię na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania przez okres maksymalnie 
pięciu lat.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy uznać organy publiczne, nie tylko gminy, za beneficjentów tego wsparcia. Należy też 
przedłużyć wypłatę premii z trzech do pięciu lat, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych 
okresach programowania.

Poprawka 1148
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie pięciu lat.

Or. en

Poprawka 1149
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie pięciu lat.

Or. en
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Poprawka 1150
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie pięciu lat.

Or. fr

Poprawka 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom 
i dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres
do ustalenia przez państwa członkowskie.

Or. pt

Poprawka 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom i dzierżawcom gruntów oraz 
innym podmiotom gospodarującym 
gruntami; obejmuje ono koszty założenia i 
roczną premię na hektar w celu pokrycia 
kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zawrzeć odniesienie do właścicieli „publicznych”, poza tym okres trzech lat uważany 
jest za wystarczający.

Poprawka 1153
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom oraz publicznym 
właścicielom gruntów, którzy nie 
otrzymują wsparcia z budżetu krajowego 
na daną działalność; obejmuje ono koszty 
założenia i waloryzacji oraz roczną premię 
na hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
trzech lat.

Or. bg

Poprawka 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne 
i konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają takie
systemy i praktyki użytkowania gruntów, 
w ramach których uprawa wieloletnich 
gatunków drzewiastych jest celowo 
łączona z uprawą rolną i/lub hodowlą na 
tej samej jednostce gospodarowania 
gruntami. Drzewa mogą rosnąć 
pojedynczo, w grupach lub w rzędach na 
terenie działek (leśno-orne agroleśnictwo, 
sylwopastoralizm, sady pastwiskowe) lub 
na granicach między działkami 
(żywopłoty, linie drzew). Państwa 
członkowskie określają maksymalną 
i minimalną liczbę zasadzonych drzew 
(lub okrywę) na hektar, uwzględniając 
lokalne warunki glebowe i klimatyczne, 
gatunki leśne i konieczność zapewnienia 
ciągłości rolniczego użytkowania gruntów 
lub ich użytkowania do wypasu zwierząt 
gospodarskich.

Or. en

Poprawka 1155
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają 
systemy, w których drzewa uprawia się w 
połączeniu z rolnictwem na tym samym 
gruncie lub na gruntach graniczących ze 
sobą. Państwa członkowskie określają
minimalną i maksymalną liczbę 
zasadzonych drzew na hektar, 
uwzględniając lokalne warunki glebowe, 
klimatyczne i środowiskowe, gatunki leśne 
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rolniczego użytkowania gruntów. i konieczność zapewnienia ciągłości
zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy rolnoleśne powinny być określone jako systemy użytkowania gruntów, w których 
uprawia się łącznie drzewa i rolnictwo. Użycie terminu „ekstensywne” mogłoby wykluczyć 
niektóre systemy roślin uprawnych mogących czerpać korzyści z zalet agroleśnictwa, które 
przyczynia się do bardziej zrównoważonego charakteru systemów intensywnych.   Środek na 
rzecz agroleśnictwa musi mieć zastosowanie w przypadku nowych systemów, takich jak 
przekształcenie istniejących działek, takich jak obszary zalesione.

Poprawka 1156
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają 
systemy, w których drzewa uprawia się w 
połączeniu z rolnictwem na tym samym 
gruncie lub na gruntach graniczących ze 
sobą. Państwa członkowskie określają
minimalną i maksymalną liczbę 
zasadzonych drzew na hektar, 
uwzględniając lokalne warunki glebowe, 
klimatyczne i środowiskowe, gatunki leśne 
i konieczność zapewnienia ciągłości
zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów.

Or. fr

Poprawka 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości
zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów, które może zostać wykazane na 
podstawie specjalnych specyfikacji 
uznanych przez państwa członkowskie.

Or. it

Uzasadnienie

Aby pojęcie zrównoważenia środowiskowego mogło być obiektywne i zachować rygor 
naukowy, konieczne jest, aby zostało ono faktycznie poświadczone przez specjalną instytucję 
będącą trzecią stroną, uznaną przez państwo trzecie.

Poprawka 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych
lub wymagających ochrony drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.
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Or. de

Uzasadnienie

Ustanowienie tego środka nie powinno oznaczać jedynie sadzenia nowych drzew. Powinien 
on obejmować również ochronę drzew i lasów oraz gospodarowanie nimi.

Poprawka 1159
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem na 
tym samym gruncie. Państwa 
członkowskie określają maksymalną liczbę 
zasadzonych drzew na hektar, 
uwzględniając lokalne warunki glebowe i 
klimatyczne, gatunki leśne i konieczność 
zapewnienia ciągłości rolniczego 
użytkowania gruntów.

Or. bg

Poprawka 1160
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
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rolniczego użytkowania gruntów. użytkowania gruntów w rolnictwie lub 
leśnictwie.

Or. lv

Poprawka 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. mając na uwadze, że należy chronić 
duże i już istniejące systemy rolnoleśne, 
można im przyznać wsparcie, co 
zagwarantuje ich trwałość jako systemów 
o szczególnych walorach naturalnych 
i z punktu widzenia środowiska.

Or. pt

Poprawka 1162
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki wsparcia określonej w załączniku I.

3. Wsparcie dla nowych nasadzeń na 
gruntach rolnych oraz dla wprowadzania 
i utrzymywania praktyk rolnoleśnych, 
w tym systemów sylwopastoralnych, 
ogranicza się do maksymalnej stawki 
wsparcia określonej w załączniku I.

Or. en

Poprawka 1163
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki wsparcia określonej w załączniku I.

3. Wsparcie ogranicza się do 100%
maksymalnej stawki wsparcia określonej 
w załączniku I.

Or. en

Poprawka 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek 
pożarów lasów, klęsk żywiołowych i 
katastrof oraz odtwarzanie lasów

Zapobieganie zagrożeniu pożarowemu 
lasów

Or. fr

Poprawka 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom lasów lub/i ich 
stowarzyszeniom i obejmuje ono koszty:

Or. fr
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Poprawka 1166
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym
i publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym i publicznym 
posiadaczom lasów, gminom, lasom 
państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

Or. en

Poprawka 1167
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom lasów i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

Or. it

Poprawka 1168
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym 
i publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym 
i publicznym właścicielom lasów, innym 
osobom gospodarującym gruntami,
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obejmuje ono koszty: gminom, lasom państwowym i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
interwencji, które nie szkodzą 
różnorodności biologicznej ani innym 
funkcjom ekosystemowym;

Or. en

Poprawka 1169
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, którzy nie 
otrzymują wsparcia z budżetu krajowego 
na daną działalność, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

Or. bg

Poprawka 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym 
i publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym 
i publicznym właścicielom lasów, innym 
osobom gospodarującym lasami, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

Or. en
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Poprawka 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom;
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się wyłącznie prywatnym, 
parapublicznym i publicznym właścicielom 
lasów, gminom, lasom państwowym i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty:

Or. de

Poprawka 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) utworzenia infrastruktury ochronnej. W 
przypadku pasów przeciwpożarowych 
wsparcie może obejmować również pomoc 
na pokrycie kosztów utrzymania. Nie 
udziela się wsparcia na działalność 
związaną z rolnictwem na obszarach 
objętych zobowiązaniami 
rolnośrodowiskowymi;

a) utworzenia infrastruktury
przeciwpożarowej (ścieżki leśne, punkty 
poboru wody, rowy, pasy 
przeciwpożarowe) stanowiącej sieć w 
ramach masywu leśnego, zgodnie z 
planami ochrony przeciwpożarowej 
przyjętymi na szczeblu lokalnym lub 
regionalnym. Nie udziela się wsparcia na 
działalność związaną z rolnictwem, w 
szczególności na obszarach objętych 
zobowiązaniami rolnośrodowiskowymi;

Or. fr

Poprawka 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) utworzenia infrastruktury ochronnej. W 
przypadku pasów przeciwpożarowych 
wsparcie może obejmować również pomoc 
na pokrycie kosztów utrzymania. Nie 
udziela się wsparcia na działalność 
związaną z rolnictwem na obszarach 
objętych zobowiązaniami
rolnośrodowiskowymi;

a) utworzenia infrastruktury ochronnej. W 
przypadku pasów przeciwpożarowych 
wsparcie może obejmować również pomoc 
na pokrycie kosztów utrzymania. Nie 
udziela się wsparcia na działalność 
związaną z rolnictwem na obszarach 
objętych zobowiązaniami 
rolnośrodowiskowymi; pomocy dla 
rolników, którzy poprzez wypas bydła 
przyczyniają się do zapobiegania pożarom.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uznać ważną rolę ekstensywnego wypasu bydła w ochronie przeciwpożarowej, 
ponieważ wypasające się bydło oczyszcza tereny zagrożone pożarami lasów.

Poprawka 1174
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) państwa członkowskie wprowadzające 
sprzęt i środki prewencyjne w ramach 
państwowego i zinstytucjonalizowanego 
planu zapobiegania pożarom lasów, 
zorganizowanego na skalę regionalną, 
mogą otrzymać wsparcie finansowe na 
mocy art. 22 ust. 1; ten plan zapobiegania 
musi być monitorowany przez państwo 
i obejmować całe terytorium krajowe, 
z uwzględnieniem specjalnych przepisów 
w regionach wysokiego ryzyka;

Or. en
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Poprawka 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym;

b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym;
wsparcie na te działania jest przyznawane 
wyłącznie wówczas, gdy są one zgodne z 
planami zapobiegania pożarom lasów 
przyjętymi na szczeblu lokalnym lub 
regionalnym;

Or. fr

Poprawka 1176
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym;

b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym, pod 
warunkiem że są kwalifikowalne, a tym 
samym ujęte w planie zapobiegania;

Or. en

Poprawka 1177
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokalnych działań zapobiegawczych na b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
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małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym;

małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym, które 
to działania wykraczają poza tworzenie 
dróg leśnych i cystern wodnych i mogą 
polegać na unowocześnionych 
tradycyjnych praktykach (np. wypas, 
przycinanie itd.);

Or. en

Poprawka 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokalnych działań zapobiegawczych na 
małą skalę, przeciwdziałających pożarom 
lub innym zagrożeniom naturalnym;

b) krajowych, regionalnych, lokalnych 
działań zapobiegawczych na małą skalę, 
przeciwdziałających pożarom lub innym 
zagrożeniom naturalnym;

Or. pt

Poprawka 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do monitorowania pożarów lasów, 
występowania szkodników i chorób oraz 
sprzętu do komunikacji;

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do zapobiegania pożarom lasów i ich 
monitorowania, występowania szkodników 
i chorób oraz sprzętu do komunikacji, w 
tym infrastruktury nadzoru i ochrony;

Or. es
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Poprawka 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do monitorowania pożarów lasów, 
występowania szkodników i chorób oraz 
sprzętu do komunikacji;

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do przewidywania i monitorowania
zagrożenia w zakresie pożarów lasów, 
występowania szkodników i chorób oraz 
sprzętu do komunikacji w środowisku 
leśnym;

Or. fr

Poprawka 1181
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do monitorowania pożarów lasów, 
występowania szkodników i chorób oraz 
sprzętu do komunikacji;

c) instalowania i modernizowania urządzeń 
do prognozowania i monitorowania 
zagrożenia pożarami lasów, występowania 
szkodników i chorób oraz sprzętu do 
komunikacji na obszarach zalesionych;

Or. en

Poprawka 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przywracania potencjału leśnego 
zniszczonego wskutek pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych, w tym szkodników, 

skreślona
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chorób, katastrof i zdarzeń związanych ze 
zmianą klimatu.

Or. frUzasadnienie

(Transféré dans l’article 26).

Poprawka 1183
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przywracania potencjału leśnego 
zniszczonego wskutek pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych, w tym szkodników, 
chorób, katastrof i zdarzeń związanych ze 
zmianą klimatu.

d) przywracania – przy priorytetowym 
traktowaniu środków sprzyjających 
naturalnej regeneracji – potencjału 
leśnego zniszczonego wskutek pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych, w tym 
szkodników, chorób, katastrof i zdarzeń 
związanych ze zmianą klimatu.

Or. en

Poprawka 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przywracania potencjału leśnego 
zniszczonego wskutek pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych, w tym szkodników, 
chorób, katastrof i zdarzeń związanych ze 
zmianą klimatu.

d) przywracania potencjału leśnego 
uszkodzonego lub zniszczonego wskutek 
pożarów lub innych klęsk żywiołowych, w 
tym szkodników, chorób, katastrof i 
zdarzeń związanych ze zmianą klimatu.

Or. it
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Poprawka 1185
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapobiegania szkodom wyrządzanym 
przez dzikie zwierzęta i naprawiania tych 
szkód.

Or. en

Poprawka 1186
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) zapobieganie zniszczeniom lasów 
spowodowanym przez dzikie zwierzęta 
oraz naprawa tych szkód

Or. fr

Poprawka 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) utrzymania infrastruktury ochronnej 
i zapewnienia odpowiedniego poziomu 
pokrycia roślinnego terenów zalesionych, 
który pozwala zapobiegać pożarom lasów 
dzięki wypasowi bydła.

Or. es
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Poprawka 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe. W 
stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę.

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe.

Or. it

Poprawka 1189
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe. W 
stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę.

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe.

Or. it
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Poprawka 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe. W 
stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę.

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia klęski i/lub istotnych 
szkód ekonomicznych bądź 
środowiskowych musi być poparte 
dowodami naukowymi i uznane przez 
publiczne organizacje naukowe.
W stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę, z możliwością 
jego aktualizacji.

Or. pt

Poprawka 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
poparte dowodami naukowymi i uznane 
przez publiczne organizacje naukowe. W 
stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę.

W przypadku działań zapobiegawczych 
związanych ze szkodnikami i chorobami 
ryzyko wystąpienia danej klęski musi być 
w możliwie jak najkrótszym czasie poparte 
dowodami naukowymi i uznane przez 
publiczne organizacje naukowe. W 
stosownych przypadkach program musi 
zawierać wykaz gatunków organizmów 
szkodliwych dla roślin, które to gatunki 
mogą spowodować klęskę.

Or. it
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Poprawka 1192
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie 
działań zapobiegawczych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Trwałą gospodarkę leśną zapewniają krajowe przepisy dotyczące leśnictwa. Przedstawianie 
planów urządzenia lasu, wymaganych przez Komisję, prowadziłoby jedynie do zwiększenia 
biurokracji.

Poprawka 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie 
działań zapobiegawczych.

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie.



PE494.479v01-00 70/180 AM\909513PL.doc

PL

Or. de

Uzasadnienie

Środek ten jest sprzeczny z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1194
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie 
działań zapobiegawczych.

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 1195
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 

W przypadku gospodarstw powyżej 
określonego rozmiaru, ustalanego w 
programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.
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zapobiegawczych.

Or. de

Poprawka 1196
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu lub przedłożenia 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną 
zdefiniowaną przez konferencję 
ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 1993 r. lub przedłożenia 
planu uzupełniającego już istniejący plan 
urządzenia lasu, w których to planach 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.

Or. en

Poprawka 1197
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 

Kwalifikujące się operacje są spójne 
z planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie, który będzie 
obejmował krajową ocenę ryzyka pożarów 
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rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.

lasów lub ryzyka innych szkód (przez 
zbadanie kryteriów takich, jak strefy 
bioklimatyczne, rozmieszczenie siedlisk 
i częstość przeszłych incydentów) oraz 
możliwe sposoby postępowania w ich 
przypadku. W przypadku gospodarstw 
powyżej określonego rozmiaru, ustalanego 
w programie przez państwa członkowskie, 
wsparcie uzależnione jest od przedłożenia 
planu urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.

Or. en

Poprawka 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych.

Kwalifikujące się operacje są spójne z 
planem ochrony lasów ustanowionym 
przez państwa członkowskie. W przypadku 
gospodarstw powyżej określonego 
rozmiaru, ustalanego w programie przez 
państwa członkowskie, wsparcie 
uzależnione jest od przedłożenia planu 
urządzenia lasu, w którym 
wyszczególnione są cele w zakresie działań 
zapobiegawczych. Gospodarstwa będące 
częścią stowarzyszeń właścicieli i 
posiadające plany zapobiegania 
opracowane przez właściwe organy są 
zwolnione z tego wymogu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uchylić wymóg dotyczący minimalnej wielkości gospodarstw, jeżeli przedstawiony 
zostanie plan urządzenia lasu, w którym wyszczególnione zostaną cele w zakresie 
zapobiegania i naprawy szkód w lasach spowodowanych przez pożary, klęski żywiołowe i 
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katastrofy, pod warunkiem że gospodarstwa te należą do stowarzyszeń właścicieli i są objęte 
planami zapobiegania opracowanymi przez właściwe organy oraz posiadają ważny, 
zatwierdzony plan rozwoju lasu lub zarządzania lasami.

Poprawka 1199
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wsparcia związanego z zapobieganiem 
pożarom lasów kwalifikują się obszary 
leśne sklasyfikowane zgodnie z planem 
ochrony lasów ustanowionym przez 
państwa członkowskie jako obszary 
wysokiego lub średniego ryzyka 
występowania pożarów lasów.

skreślony

Or. de

Poprawka 1200
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wsparcia związanego z zapobieganiem 
pożarom lasów kwalifikują się obszary 
leśne sklasyfikowane zgodnie z planem 
ochrony lasów ustanowionym przez 
państwa członkowskie jako obszary 
wysokiego lub średniego ryzyka 
występowania pożarów lasów.

Do wsparcia związanego z zapobieganiem 
pożarom lasów kwalifikują się obszary 
leśne sklasyfikowane zgodnie z planem 
ochrony lasów ustanowionym przez 
państwa członkowskie jako obszary 
wysokiego, średniego lub niskiego ryzyka 
występowania pożarów lasów.

Or. it

Poprawka 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 30% 
istotnego potencjału leśnego. Odsetek ten 
określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w 
okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających klęskę, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

(Transféré dans l’article 26)

Poprawka 1202
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
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spowodowały zniszczenie co najmniej 
30% istotnego potencjału leśnego.
Odsetek ten określa się na podstawie 
średniego potencjału lasu istniejącego w 
okresie trzech lat bezpośrednio 
poprzedzających klęskę albo średniego 
potencjału w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających klęskę, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

spowodowały znaczne szkody. Do państw 
członkowskich należy określenie poziomu 
rekompensat w odniesieniu do stanu.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie odnoszące się do zniszczenia potencjału leśnego jest zbyt niejasne.
Poziom określany przez państwo członkowskie powinien w każdym przypadku odnosić się do 
jednostki gospodarki leśnej (stanu).

Poprawka 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 
30% istotnego potencjału leśnego. Odsetek 
ten określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w okresie 
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że wystąpiła klęska 
żywiołowa lub że środki przyjęte zgodnie z 
dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia 
lub powstrzymania choroby roślin lub 
inwazji szkodników spowodowały 
zniszczenie potencjału leśnego jednostki 
gospodarki, określanego przez państwa 
członkowskie. Rozmiar szkód określa się 
na podstawie średniego potencjału lasu 
istniejącego w okresie trzech lat 
bezpośrednio poprzedzających klęskę albo 
średniego potencjału w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających klęskę, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.
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Or. de

Uzasadnienie

Dodatkowe wymogi warunkujące wsparcie, zgodnie z którymi konieczne jest zniszczenie co 
najmniej 30% potencjału leśnego, nie powinny obowiązywać w przypadku klęsk żywiołowych, 
które obejmuje dyrektywa 2000/29/WE. Państwa członkowskie powinny określać rozmiar oraz 
definicję szkód. Z uwagi na okres wegetacyjny wynoszący co najmniej 80 lat rekompensata 
strat jest konieczna już przy szkodach poniżej 30%.

Poprawka 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 30%
istotnego potencjału leśnego. Odsetek ten 
określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w okresie 
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 15%
istotnego potencjału leśnego. Odsetek ten 
określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w okresie 
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

Or. it

Poprawka 1205
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 30% 
istotnego potencjału leśnego. Odsetek ten 
określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w okresie 
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że klęska żywiołowa 
wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte 
zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania choroby 
roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 30% 
istotnego potencjału leśnego określonego 
przez państwo członkowskie. Odsetek ten 
określa się na podstawie średniego 
potencjału lasu istniejącego w okresie 
trzech lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę albo średniego potencjału w okresie 
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 
klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

Or. en

Poprawka 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 
lit. d), obejmuje, w drodze wyjątku, 
problemy związane z degradacją lasów 
spowodowaną czynnikami
środowiskowymi, takimi jak zmiana 
klimatu lub zanieczyszczenie i złożone 
problemy zdrowotne będące skutkiem 
interakcji patogenów.

Or. pt
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Poprawka 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach tego środka nie udziela się 
wsparcia z tytułu straty dochodu 
wynikającej z klęski żywiołowej.

skreślony

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w 
wyniku połączenia tego środka i innych 
krajowych lub unijnych instrumentów 
wsparcia bądź prywatnych systemów 
ubezpieczeń.

Or. fr

Poprawka 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska

Naprawa szkód spowodowanych przez 
pożary lasów i inne klęski żywiołowe, a 
także inwestycje służące poprawie 
odporności ekosystemów leśnych i
zwiększeniu ich wartości dla środowiska

Or. fr

Poprawka 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom publicznym oraz 
innym podmiotom gospodarującym 
gruntami.

Or. es

Uzasadnienie

Należy użyć określenia „publicznym”.

Poprawka 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego i podmiotom publicznym.

Or. es

Uzasadnienie

Proponowane poprawki dotyczące poszczególnych środków związanych z leśnictwem 
odzwierciedlają rzeczywisty system własności lasów, uznając organy publiczne, nie tylko 
gminy, za beneficjentów wsparcia.
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Poprawka 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego i podmiotom publicznym.

Or. es

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć obowiązywanie na organy publiczne, które obejmują inne podmioty, nie 
tylko na gminy, aby mogły one korzystać z tego wsparcia.

Poprawka 1212
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego i publicznego.

Or. it
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Poprawka 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego i podmiotom publicznym,
podmiotom parapublicznym, gminom i ich 
stowarzyszeniom.

Or. it

Poprawka 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym,
gminom i ich stowarzyszeniom.
W przypadku lasów państwowych 
wsparcia można również udzielać 
niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się prywatnym, parapublicznym 
i publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom.
Wsparcia można również udzielać 
podmiotom zarządzającym lasami 
państwowymi.

Or. en
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Poprawka 1215
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom.
W przypadku lasów państwowych 
wsparcia można również udzielać 
niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się prywatnym i publicznym 
posiadaczom lasów. W przypadku lasów 
państwowych wsparcia można również 
udzielać niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

Or. en

Poprawka 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom.
W przypadku lasów państwowych 
wsparcia można również udzielać 
niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
innym osobom gospodarującym lasami,
gminom i ich stowarzyszeniom.
W przypadku lasów państwowych 
wsparcia można również udzielać 
niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

Or. en

Poprawka 1217
Peter Jahr, Britta Reimers
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami. Powyższe 
ograniczenie nie dotyczy środków 
związanych z wapnowaniem lasu.

Or. de

Poprawka 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się wyłącznie osobom fizycznym, 
prywatnym właścicielom lasów, 
podmiotom prawa prywatnego, podmiotom 
parapublicznym, gminom i ich 
stowarzyszeniom. W przypadku lasów 
państwowych wsparcia można również 
udzielać niezależnym od budżetu państwa 
podmiotom zarządzającym tymi lasami.

Or. de

Poprawka 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje mają na celu realizację 
zobowiązań podjętych w odniesieniu do 
celów związanych ze środowiskiem lub 
zapewniania funkcji ekosystemu, bądź 
zwiększających użyteczność publiczną lasu 
i gruntów zalesionych na danym obszarze 
lub potencjał ekosystemów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, nie 
wykluczając korzyści gospodarczych w 
długim terminie.

2. Inwestycje mają głównie na celu:

a) przywrócenie potencjału leśnego 
zniszczonego wskutek pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych, w tym wskutek 
wystąpienia szkodników, chorób, zmiany 
klimatu i w wyniku katastrof;
b) realizację zobowiązań podjętych w 
odniesieniu do celów związanych ze 
środowiskiem lub zapewniania funkcji 
ekosystemu, bądź zwiększających 
użyteczność publiczną lasu i gruntów 
zalesionych na danym obszarze lub 
potencjał ekosystemów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, nie 
wykluczając korzyści gospodarczych w 
długim terminie.

Or. fr

Poprawka 1220
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje mają na celu realizację 
zobowiązań podjętych w odniesieniu do 
celów związanych ze środowiskiem lub 
zapewniania funkcji ekosystemu, bądź 

2. Inwestycje mają na celu realizację 
zobowiązań podjętych w odniesieniu do 
celów związanych ze środowiskiem lub 
zapewniania funkcji ekosystemu, bądź 
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zwiększających użyteczność publiczną lasu 
i gruntów zalesionych na danym obszarze 
lub potencjał ekosystemów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, nie 
wykluczając korzyści gospodarczych w 
długim terminie.

zwiększających użyteczność publiczną lasu 
i gruntów zalesionych na danym obszarze 
lub potencjał ekosystemów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu.

Or. bg

Poprawka 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje mają na celu realizację 
zobowiązań podjętych w odniesieniu do 
celów związanych ze środowiskiem lub 
zapewniania funkcji ekosystemu, bądź 
zwiększających użyteczność publiczną lasu 
i gruntów zalesionych na danym obszarze 
lub potencjał ekosystemów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, nie 
wykluczając korzyści gospodarczych w 
długim terminie.

2. Inwestycje mają na celu realizację 
zobowiązań podjętych w odniesieniu do 
celów związanych ze środowiskiem lub 
zapewniania funkcji ekosystemu, bądź 
zwiększających użyteczność publiczną i 
wydajność lasu i gruntów zalesionych na 
danym obszarze lub potencjał 
ekosystemów w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu, również z 
uwzględnieniem ewentualnych korzyści 
gospodarczych w długim terminie.

Or. it

Uzasadnienie

Zawarcie aspektów gospodarczych i dotyczących wydajności również w odniesieniu do 
bezpośrednich inwestycji mających na celu zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich 
wartości dla środowiska w celu wyczerpującego wyjaśnienia uwagi poświęconej aspektom 
wydajności gospodarczej lasów i ulepszania zasobów leśnych, jak określono w 25 punkcie 
preambuły.

Poprawka 1222
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Inwestycje są zasadniczo 
przeznaczone na przywrócenie potencjału 
leśnego zniszczonego wskutek pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych, w tym 
wskutek wystąpienia szkodników, chorób i 
zmiany klimatu.

Or. fr

Poprawka 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wsparcie przewidziane w ust. 2 lit. a) 
uzależnione jest od formalnego uznania 
przez właściwe organy publiczne państw 
członkowskich, że wystąpiła klęska 
żywiołowa i że klęska ta lub środki 
przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE 
w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników 
spowodowały zniszczenie co najmniej 30% 
branego pod uwagę potencjału leśnego.
Odsetek ten określa się na podstawie 
średniego potencjału lasu istniejącego w 
okresie trzech lat bezpośrednio 
poprzedzających klęskę albo średniego 
potencjału w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających klęskę, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Or. fr

Poprawka 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. W ten sposób można również 
finansować ustanowienie instrumentów 
gospodarki leśnej, takich jak projekty 
zarządzania i plany techniczne, które 
obejmują inwestycje finansowane za 
pomocą niniejszego środka.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić finansowanie prac technicznych, takich jak przygotowywanie dokumentów 
planowanego zarządzania lasami, w celu promowania lepszego planowania zarządzania 
lasami i sprzyjania mu.

Poprawka 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Przyznanie wsparcia jest uzależnione 
od ilościowego udowodnienia korzyści, 
które przyniosą aktywa nieposiadające 
wartości rynkowej powstałe dzięki 
inwestycji.

Or. pt

Poprawka 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Na mocy ust. 2 lit. a) nie udziela się 
wsparcia z tytułu straty dochodu 
wynikającej z klęski żywiołowej. Państwa 
członkowskie dbają o to, aby nie wystąpiła 
nadwyżka rekompensaty w wyniku 
połączenia przedmiotowego środka i 
innych krajowych lub unijnych 
instrumentów wsparcia bądź prywatnych 
systemów ubezpieczeń.

Or. fr

Poprawka 1227
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w nowe technologie 
w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych

Inwestycje w zrównoważone ekologicznie
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów leśnych

Or. en

Poprawka 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym i publicznym
właścicielom i dzierżawcom gruntów, 
innym osobom gospodarującym gruntami
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potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

oraz MŚP na rzecz inwestycji 
zwiększających potencjał leśny lub 
związanych z przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i 
francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. it

Poprawka 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym i publicznym 
właścicielom lasów oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i 
francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. es

Uzasadnienie

Proponowane poprawki dotyczące poszczególnych środków związanych z leśnictwem 
odzwierciedlają rzeczywisty system własności lasów, uznając organy publiczne, nie tylko 
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gminy, za beneficjentów wsparcia.

Poprawka 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym, a także publicznym 
właścicielom lasów oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i 
francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. es

Poprawka 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się publicznym i prywatnym 
właścicielom lasów oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
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terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i 
francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. es

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć obowiązywanie na organy publiczne, które obejmują inne podmioty, nie 
tylko na gminy, aby mogły one korzystać z tego wsparcia.

Poprawka 1232
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym posiadaczom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom, organom 
publicznym ustanowionym do celów 
szkolenia zawodowego oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem 
i wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 
i francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. en

Poprawka 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom, 
pracownikom leśnym i ich 
stowarzyszeniom oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem 
i wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 
i francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. en

Poprawka 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
innym osobom gospodarującym lasami,
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
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można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. en

Poprawka 1235
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających
potencjał leśny lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji w zrównoważone 
ekologicznie technologie w dziedzinie 
leśnictwa lub związanych 
z przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. en

Poprawka 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się wyłącznie prywatnym 
właścicielom lasów, gminom i ich
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na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

stowarzyszeniom oraz MŚP na rzecz 
inwestycji zwiększających potencjał leśny 
lub związanych z przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów 
leśnych w sposób zwiększający ich wartość 
dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i 
francuskich departamentów zamorskich 
wsparcia można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. de

Poprawka 1237
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje związane z podwyższaniem 
wartości gospodarczej lasów 
przeprowadzane są na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować inwestycje w maszyny leśne 
i praktyki oszczędzające gleby i zasoby.

2. Inwestycje związane z podwyższaniem 
wartości ekologicznej lasów 
przeprowadzane są na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować inwestycje w szczególnie 
cenne pod względem ochrony środowiska
maszyny leśne i praktyki oszczędzające 
gleby i zasoby.

Or. en

Poprawka 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje związane z podwyższaniem 
wartości gospodarczej lasów 

2. Inwestycje związane z podwyższaniem 
wartości gospodarczej lasów 
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przeprowadzane są na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować inwestycje w maszyny leśne 
i praktyki oszczędzające gleby i zasoby.

przeprowadzane są na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować inwestycje w zapewnienie 
sprzętu ochronnego i ubrań roboczych, 
a także w maszyny leśne i praktyki 
oszczędzające gleby i zasoby.

Or. en

Poprawka 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inwestycje związane z podwyższaniem 
wartości gospodarczej lasów 
przeprowadzane są na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować inwestycje w maszyny leśne i 
praktyki oszczędzające gleby i zasoby.

2. Wszystkie inwestycje związane 
z podwyższaniem wartości rynkowej
lasów, a także ich potencjału 
produkcyjnego, kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia. Są one
przeprowadzane na płaszczyźnie 
gospodarstw leśnych oraz mogą 
obejmować m.in. inwestycje w maszyny 
leśne i praktyki oszczędzające gleby 
i zasoby.

Or. pt

Poprawka 1240
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inwestycje związane z użyciem drewna 
jako surowca lub źródła energii są 
ograniczone do wszystkich prac 
poprzedzających przetwórstwo 
przemysłowe.

3. Inwestycje związane z użyciem drewna 
jako surowca lub źródła energii dotyczą 
wszystkich działań na rzecz poprawy 
potencjału leśnego lub w zakresie 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu.
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Or. fr

Poprawka 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie ogranicza się do 
maksymalnych stawek wsparcia 
określonych w załączniku I.

4. Wsparcie ogranicza się do 
maksymalnych stawek w wysokości 60% 
dla regionów słabiej rozwiniętych i 40% 
dla pozostałych regionów.

Or. pt

Poprawka 1242
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku inwestycji w nowe 
technologie w dziedzinie leśnictwa oraz 
w przetwarzanie i marketing produktów 
leśnych wsparcie jest uwarunkowane 
przedłożeniem planu urządzenia lasu lub 
przedłożeniem instrumentu 
równoważnego, obejmującego środki 
dotyczące różnorodności biologicznej, tak 
aby doprowadzić do wymiernej poprawy 
stanu ochrony gatunków i siedlisk, które 
zależą od rolnictwa lub znajdują się pod 
jego wpływem, zgodnie z unijną strategią 
ochrony różnorodności biologicznej.

Or. en
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Poprawka 1243
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Wsparcie dla środków w leśnictwie 
powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 1244
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Wszelkie wsparcie na rzecz 
wykorzystywania i produkcji bioenergii 
powinno opierać się na kryteriach 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Środek ten nie odpowiada potrzebom nadania struktury asortymentowi produktów, ani celom 
samego wniosku Komisji. Z uwagi na znaczenie tego zagadnienia, środek ten powinien zostać 
uwzględniony w jednolitej wspólnej organizacji rynku w przypadku dysponowania 
wystarczającym budżetem. Obecne podejście przynosi korzyści producentom na małą skalę, 
ale może mieć bardzo negatywny wpływ na już rozpoczęte procesy konsolidacji lub strategie 
handlowe na dużą skalę, co doprowadziłoby do rozdrobnienia dostaw.

Poprawka 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tworzenie grup producentów Tworzenie organizacji i grup producentów

Or. fr

Poprawka 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia organizacji 
producentów uznanych na mocy art. 106 
rozporządzenia (UE) nr [...] 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) w sektorze rolnym 
oraz grup producentów w sektorze leśnym, 
szczególnie do celów:

Or. fr

Poprawka 1248
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia organizacji
producentów w rozumieniu art. 106 
rozporządzenia (UE) nr [...] dotyczącego 
jednolitej wspólnej organizacji rynków w
sektorze rolnym i leśnym do celów:

Or. fr

Poprawka 1249
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia organizacji 
producentów zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie jednolitej wspólnej organizacji 
rynków (UE) nr […] oraz grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

Or. de

Poprawka 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów i ułatwienia zmiany 
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do celów: wielkości już istniejących organizacji 
producentów przez połączenie lub 
powiększenie ich skali, w sektorze rolnym 
i leśnym do celów:

Or. pt

Poprawka 1251
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia bądź 
powiększania rozmiarów i skali 
organizacji producentów w sektorze 
rolnym i leśnym do celów:

Or. pt

Poprawka 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia i rozwoju
grup producentów w sektorze rolnym i 
leśnym do celów:

Or. de

Poprawka 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup 
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia i łączenia 
grup producentów w sektorze rolnym i 
leśnym do celów:

Or. es

Poprawka 1254
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostosowania do wymogów rynkowych 
procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich 
grup;

a) dostosowania do wymogów rynkowych 
procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich 
organizacji;

Or. en

Poprawka 1255
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienia uczciwych cen dla 
producentów w organizacji przez 
wzmocnienie ich siły przetargowej 
w łańcuchu produkcji żywności;

Or. en
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Poprawka 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspólnego wprowadzania towarów do 
obrotu, w tym przygotowania do 
sprzedaży, centralizacji sprzedaży i 
dostawy do odbiorców hurtowych;

b) wspólnego wprowadzania towarów do 
obrotu i ich promowania, w tym 
przygotowania do sprzedaży, centralizacji 
sprzedaży i dostawy do odbiorców 
hurtowych;

Or. ro

Poprawka 1257
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tworzenia infrastruktury i rozwiązań 
logistycznych służących wykorzystywaniu 
biomasy w sposób zrównoważony 
ekologicznie i gospodarczo, 
w szczególności technicznego 
odzyskiwania odpadów rolniczych, 
pozostałości, materiału lignocelulozowego 
i niespożywczego materiału celulozowego;

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów biomasy wymagać będzie nowych instalacji 
i nowej infrastruktury.

Poprawka 1258
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tworzenia i optymalizacji 
infrastruktury i potencjału logistycznego 
służących odzyskiwaniu biomasy w sposób 
zrównoważony ekologicznie 
i gospodarczo, w szczególności 
technicznego odzyskiwania odpadów 
rolniczych, pozostałości, materiału 
lignocelulozowego i niespożywczego 
materiału celulozowego;

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów biomasy wymagać będzie nowych instalacji 
i nowej infrastruktury. Inwestycje w tworzenie i optymalizację infrastruktury i potencjału 
logistycznego mają kluczowe znaczenie dla zadbania, aby całość biomasy (w tym surowce 
pochodzenia rolniczego i leśnego oraz surowce pozyskiwane z odpadów) mogła być 
odzyskiwana w sposób zrównoważony z ekologicznego i gospodarczego punktu widzenia oraz 
rzeczywiście wykorzystywana.

Poprawka 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) zmiana wielkości przez zwiększenie 
liczby członków lub wartości sprzedanej 
produkcji w innych łańcuchach wartości;

Or. pt

Poprawka 1260
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c b) powiększenie skali przez 
stowarzyszenie, połączenie lub za pomocą 
umów handlowych, które promują 
synergię i komplementarność działalności 
między organizacjami producentów lub 
przez integrację pionową;

Or. pt

Poprawka 1261
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji.

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez organizacje
producentów, takich jak rozwijanie 
umiejętności biznesowych 
i marketingowych oraz organizowanie 
i ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji.

Or. pt

Poprawka 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz 

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez organizacje
producentów, takich jak rozwijanie 
umiejętności biznesowych 
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organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji.

i marketingowych oraz organizowanie 
i ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji.

Or. pt

Poprawka 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności
biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji.

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie możliwości
biznesowych, możliwości w zakresie 
magazynowania i możliwości
marketingowych oraz organizowanie i 
ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji.

Or. ro

Poprawka 1264
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz
organizowanie i ułatwianie procesów
wprowadzania innowacji.

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz
działania promocyjne i organizacyjne na 
rzecz wprowadzania procesów innowacji.

Or. it
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Poprawka 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) tworzenia stowarzyszeń grup 
producentów i/lub grup lub stowarzyszeń 
producentów odpowiedzialnych za 
kontrolę wykorzystania oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia lub 
znaków jakości zgodnie z 
ustawodawstwem UE, a także uznanych 
organizacji międzybranżowych.

Or. es

Poprawka 1266
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) powiększenie rozmiaru przez 
zwiększenie liczby członków lub wartości 
sprzedanej produkcji do maksymalnego 
pułapu danego rynku.

Or. pt

Poprawka 1267
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d b) powiększenie skali przez 
stowarzyszenie, połączenie lub za pomocą 
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umów handlowych, które promują 
synergię i komplementarność działalności 
między organizacjami producentów lub 
przez integrację pionową;

Or. pt

Poprawka 1268
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Wsparcie w ramach pkt 1 b) może 
zostać udzielone jedynie w przypadku jeśli 
nie powoduje ono zakłócenia konkurencji 
w stosunku do przedsiębiorstw mogących 
przyczynić się do osiągnięcia tych celów;

Or. fr

Poprawka 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które na mocy art. 106 rozporządzenia o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków
zostały oficjalnie uznane przez właściwy 
organ państwa członkowskiego na 
podstawie planu operacyjnego.

Or. it
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Poprawka 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się organizacjom
producentów, które zostały oficjalnie 
uznane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie planu 
operacyjnego.

Or. pt

Poprawka 1271
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się organizacjom
producentów, które zostały oficjalnie 
uznane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego zgodnie z art. [106 
rozporządzenia o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku] i na podstawie planu 
operacyjnego. Wsparcie to ogranicza się do
organizacji producentów wchodzących 
w zakres definicji MŚP.

Or. pt

Poprawka 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego lub 
programu działania.

Or. es

Poprawka 1273
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
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Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów o rocznym obrocie 
nieprzekraczającym 50 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę podmiotów otrzymujących wsparcie na mocy powyższego 
artykułu, proponujemy odejście od wymogu spełniania definicji MŚP, w której mowa 
o rocznym obrocie oraz zatrudnieniu. Kryterium ograniczające dostęp do wsparcia powinno 
odnosić się jedynie do rocznego obrotu, a nie do poziomu zatrudnienia. Dlatego 
proponujemy, aby zrezygnować z definicji MŚP i ograniczyć wsparcie dla grup rolniczych 
przez określenie maksymalnego rocznego obrotu, bez uwzględniania liczby zatrudnionych 
osób.

Poprawka 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego. W 
przypadku grup producentów o obrocie 
niższym niż 1 mln EUR w państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
przed 2004 r., wsparcie ogranicza się do 
PROW, które zawierają podprogram 
tematyczny dotyczący krótkiego łańcucha 
dostaw, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 



AM\909513PL.doc 111/180 PE494.479v01-00

PL

facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Poprawka 1276
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji mikroprzedsiębiorstw/ małych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP lub uznanych zgodnie z 
prawem państwa członkowskiego za 
równoważne z nimi.

Or. ro
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Poprawka 1278
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie jest ukierunkowane na takie 
organizacje producenckie, których 
członkowie kontrolują prowadzoną 
politykę albo przez większościowe prawo 
głosu, albo przez większościowe 
członkostwo w zarządzie.

Or. en

Poprawka 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od 
uznania grupy producentów.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu dziesięciu lat od 
uznania grupy producentów.

Or. it

Poprawka 1280
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają, czy Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
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cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od
uznania grupy producentów.

cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od
przyznania wsparcia, o którym mowa 
w niniejszym artykule.

Or. pt

Poprawka 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od
uznania grupy producentów.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od
przyznania wsparcia, o którym mowa 
w niniejszym artykule. Po upływie 
pierwszego roku roczne wsparcie 
uzależnione jest od weryfikacji wyników 
mierzonych za pomocą prostych 
wskaźników ilościowych oceniających 
realizację celów określonych w latach 
ubiegłych.

Or. pt

Poprawka 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po okresie 5 lat grupy producentów 
uznaje się za organizacje producentów w 
rozumieniu art. 106 rozporządzenia 
(WE)… w sprawie jednolitej wspólnej 
organizacji rynku.

Or. es
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Poprawka 1283
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych pięciu lat 
następujących po dacie, w której grupa 
producentów została uznana na podstawie 
jej planu operacyjnego. Oblicza się je na 
podstawie rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych pięciu lat 
następujących po dacie przyznania 
wsparcia, o którym mowa w niniejszym 
artykule. Oblicza się je na podstawie
wartości rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Or. pt

Poprawka 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych pięciu lat 
następujących po dacie, w której grupa 
producentów została uznana na podstawie 
jej planu operacyjnego. Oblicza się je na 
podstawie rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych dziesięciu lat 
następujących po dacie przyznania 
wsparcia, o którym mowa w niniejszym 
artykule. Oblicza się je na podstawie
wartości rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Or. pt
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Poprawka 1285
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić grupie producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji 
członków grupy z okresu trzech lat przed 
ich przystąpieniem do grupy. W przypadku 
grup producentów w sektorze leśnym 
wsparcie oblicza się na podstawie średniej 
sprzedanej produkcji członków grupy w 
okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających uznanie grupy, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić organizacji producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji 
członków grupy z okresu trzech lat przed 
ich przystąpieniem do organizacji.
W przypadku grup producentów 
w sektorze leśnym wsparcie oblicza się na 
podstawie średniej sprzedanej produkcji 
członków grupy w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających uznanie 
grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

Or. pt

Poprawka 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić grupie producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji 
członków grupy z okresu trzech lat przed 
ich przystąpieniem do grupy. W przypadku 
grup producentów w sektorze leśnym 
wsparcie oblicza się na podstawie średniej 
sprzedanej produkcji członków grupy w 
okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających uznanie grupy, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić organizacji producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji jej
członków z okresu trzech lat przed ich 
przystąpieniem do organizacji.
W przypadku grup producentów w 
sektorze leśnym wsparcie oblicza się na 
podstawie średniej sprzedanej produkcji 
członków grupy w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających uznanie 
grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.
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Or. pt

Poprawka 1287
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku grup producentów 
w sektorze leśnictwa wsparcie jest 
uwarunkowane przedłożeniem planu 
urządzenia lasu lub przedłożeniem 
instrumentu równoważnego, 
obejmującego środki dotyczące 
różnorodności biologicznej, tak aby 
doprowadzić do wymiernej poprawy stanu 
ochrony gatunków i siedlisk, które zależą 
od rolnictwa lub znajdują się pod jego 
wpływem, zgodnie z unijną strategią 
ochrony różnorodności biologicznej.
Wsparcie dla środków w leśnictwie 
powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 1288
Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Po dziesięciu latach organizacja 
producentów musi spełniać wymogi 
uznania zgodnie z art. 106 rozporządzenia 
(UE) nr (wspólna organizacja 
rynku/2012).

Or. pt
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Poprawka 1289
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe. Środki te 
obejmują wsparcie związane 
z płodozmianem, uwzględnianiem roślin 
wysokobiałkowych w płodozmianie, 
poprawą w zakresie upraw wieloletnich 
oraz wykorzystywaniem biologicznych 
metod kontroli szkodników do 
ograniczania lub łagodzenia działania 
szkodników, np. wykorzystywaniem 
naturalnych substancji wzmacniających 
rośliny i naturalnych wrogów;

Or. en

Poprawka 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
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środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.

środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe. W ramach 
tych operacji możliwe jest wynagradzanie 
zarówno w przypadku kontynuacji, jak i 
zmiany praktyk rolnych, pod warunkiem, 
że odnoszą one pozytywne skutki dla 
środowiska i klimatu.

Or. fr

Poprawka 1291
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.

1. Państwa członkowskie udostępniają
wszystkim gospodarstwom wsparcie w 
ramach tego środka na obszarze całego 
swojego terytorium zgodnie ze swoimi 
krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi 
szczególnymi potrzebami i priorytetami
oraz w sposób pozbawiony dyskryminacji.
Włączenie tego środka do programów 
rozwoju obszarów wiejskich jest 
obowiązkowe.

Or. de

Poprawka 1292
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 



AM\909513PL.doc 119/180 PE494.479v01-00

PL

gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

gruntami przyjmującym praktyki rolne 
i narzędzia zarządzania w dziedzinie 
ochrony środowiska, które 
w zintegrowany sposób odpowiadają na 
wyzwania rolnośrodowiskowe.
Priorytetowo traktuje się przechodzenie 
na rolnictwo ekologiczne oraz 
zaawansowane zrównoważone systemy 
rolnicze. Programy rolnośrodowiskowe 
powinny być ukierunkowane na przykłady 
najlepszych praktyk w dziedzinach takich, 
jak gospodarowanie glebą, gospodarka 
wodna, różnorodność biologiczna, 
recykling składników odżywczych oraz 
utrzymanie ekosystemów („zasada 
prekursora”), traktować priorytetowo 
inwestycje w te techniki oraz dążyć do 
rozpowszechniania najlepszych praktyk 
na całym terytorium objętym danym 
programem.
Programy dotyczące klimatu 
ukierunkowane są na poprawę wyników 
w dziedzinie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych całego systemu 
gospodarstw lub zakładów rolnych.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
do osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami lub grupom 
takich osób. Państwa członkowskie 
powinny nadać priorytet istniejącym 
środkom rolnośrodowiskowym, które 
charakteryzują się dowiedzioną wysoką 
skutecznością w dziedzinie ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 1293
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub 
grupom rolników i innych osób 
gospodarujących gruntami, którzy 
dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami lub grupom 
takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom i grupom rolników, którzy 
dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych.

Or. en

Poprawka 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych bądź nadających się do 
uprawy lub którzy podjęli środki 
inwestycyjne w celu przystosowania się do 
zmiany klimatu. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
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rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane grupom rolników.

Or. de

Uzasadnienie

Grupą docelową tego środka powinni być w pierwszej kolejności rolnicy.

Poprawka 1295
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
obszarów kwalifikowalnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

Or. fr

Poprawka 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji
odpowiadających co najmniej jednemu 
zobowiązaniu 
rolnośrodowiskowoklimatycznemu. W 
należycie uzasadnionych przypadkach do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami lub grupom 
takich osób.

Or. it

Poprawka 1297
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które znacznie
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012 i inne odpowiednie 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012, jak również odpowiednie 
minimalne wymogi dotyczące stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin oraz 
inne odpowiednie wymogi obowiązkowe 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te obowiązkowe wymogi 
określa się w programie.



AM\909513PL.doc 123/180 PE494.479v01-00

PL

Or. en

Poprawka 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie środki rolnośrodowiskowe oraz klimatyczne należy uznać za ekologiczne z definicji, 
w myśl ekologizacji 1. filara, jednak bez podnoszenia minimalnych wymogów 2. filara.

Poprawka 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
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jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. fr

Poprawka 1300
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym.. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. it
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Poprawka 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. it

Poprawka 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
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(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

Or. en

Poprawka 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

Or. en

Poprawka 1304
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym.. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. fr

Poprawka 1305
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012.
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Or. en

Poprawka 1306
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
IV rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się 
w programie.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawa, jaką stanowią płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne, nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim wprowadzania krajowych przepisów dotyczących 
ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Poprawka 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
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jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin. Wszystkie te obowiązkowe wymogi 
określa się w programie.

Or. pt

Poprawka 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Stosowanie zasady współzależności w 
zakresie ochrony środowiska w środkach 
rozwoju obszarów wiejskich opartych na 
płatnościach obszarowych musi być 
połączone z jednolitym podejściem 
stosowanym w przypadku obu filarów, 
jeżeli chodzi o zasady obliczania kar za 
nieprzestrzeganie zasady współzależności 
w zakresie ochrony środowiska w 
przypadku beneficjentów programów 
przeznaczonych dla drobnych rolników.
Wdrożenie pakietu ekologicznego jako 
podstawy takiego podejścia miałoby 
dwojaki skutek:
1. Zwiększenie obciążenia 
administracyjnego w związku z 
utrudnieniem procesu programowania 
związanego z opracowywaniem
programów rozwoju obszarów wiejskich, a 
co za tym idzie rozwój złożonych 
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mechanizmów mających umożliwić 
techniczne wdrożenie takich systemów 
płatności.
2. Zmniejszenie oczekiwanego wpływu 
środków wspierających ochronę 
środowiska i zrównoważone zarządzanie 
gruntami rolnymi i zasobami 
naturalnymi.
Wprowadzenie pakietu ekologicznego 
będzie prowadziło do zmniejszenia 
poziomu płatności rolnośrodowiskowych 
w oparciu o kryteria, które nie 
przestrzegają zasad obliczania utraconych 
dochodów i dodatkowych kosztów 
poniesionych przez rolników w wyniku 
wywiązania się z zobowiązań. Za utracone 
dochody i poniesione dodatkowe koszty w 
wyniku wdrożenia środków 
rolnośrodowiskowych rolnicy muszą 
otrzymywać pełną rekompensatę.

Or. ro

Poprawka 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Płatnościami 
rolnośrodowiskowoklimatycznymi należy 
objąć środki zachęcające do pozytywnego 
zarządzania obowiązkami ustanowionymi 
w tytule III rozdział 2 art. 32 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012 w celu 
dalszego stymulowania ich wyników 
środowiskowych. Środki takie powinny 
być dostosowane do danego gruntu w celu 
osiągnięcia maksymalnych korzyści 
ekologicznych.

Or. en



AM\909513PL.doc 131/180 PE494.479v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby nadal stymulować środowiskowe wyniki zobowiązań dotyczących obszaru 
proekologicznego w ramach płatności ekologicznych z 1. filara, należy poprzez programy 
rolnośrodowiskowe zachęcać do pozytywnego zarządzania.

Poprawka 1310
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcie może być przyznawane 
rolnikom w celu zapewnienia zgodności 
z wymogami krajowymi dotyczącymi 
zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami, gdy wymogi te wykraczają 
poza wspólne zasady i wymogi 
ustanowione w dyrektywie 2009/128/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Poprawka 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Gdy rolnicy są automatycznie 
uprawnieni do wsparcia, o którym mowa 
w tytule III rozdział 2 rozporządzenia 
(UE) nr [DP], środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne określone 
w tym rozporządzeniu w art. 29 ust. 4 nie 
muszą być takie same jak środki 
ekologiczne, jednak programy 
rolnośrodowiskowoklimatyczne muszą 
wykraczać poza korzyści z ekologizacji.

Or. en

Poprawka 1312
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dążą do 
zapewnienia osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka wiedzy i informacji potrzebnych do 
wykonania tych operacji, w tym przez 
doradztwo eksperckie dotyczące 
określonych zobowiązań lub przez 
uzależnienie otrzymania wsparcia 
w ramach tego środka od odpowiedniego 
szkolenia.

4. Państwa członkowskie mogą dążyć do 
zapewnienia osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka wiedzy i informacji potrzebnych do 
wykonania tych operacji, w tym przez 
doradztwo eksperckie dotyczące 
określonych zobowiązań lub przez 
uzależnienie otrzymania wsparcia 
w ramach tego środka od odpowiedniego 
szkolenia.

Or. en

Poprawka 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dążą do 
zapewnienia osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka wiedzy i informacji potrzebnych do 
wykonania tych operacji, w tym przez
doradztwo eksperckie dotyczące 
określonych zobowiązań lub przez 
uzależnienie otrzymania wsparcia w 
ramach tego środka od odpowiedniego 
szkolenia.

4. Państwa członkowskie zapewniają
osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka możliwość dostępu do wiedzy i 
informacji potrzebnych do wykonania tych 
operacji, w tym przez wprowadzenie usług 
doradczych świadczonych przez ekspertów 
w zakresie powziętych zobowiązań.

Or. it

Poprawka 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W odniesieniu do nowych zasad 
potrzebne są przepisy przejściowe, aby 
umożliwić beneficjentom płatności 
rolnośrodowiskowych spełnienie 
koniecznych warunków 
kwalifikowalności. Bliższe przyjrzenie się 
sprawie może ujawnić wiele zagrożeń, np. 
intensyfikację działalności rolnej na 
obszarach o wysokiej wartości 
przyrodniczej, zamiast działalności 
zapewniającej dochody rolnikom i 
gospodarstwom domowym, co może 
następnie negatywnie odbić się na 
czynnikach środowiskowych 
(bioróżnorodności, wodzie, gruntach, 
zmianie klimatu); niemożność absorpcji 
funduszy przeznaczonych na cele 
środowiskowe (co najmniej 25% ogólnego 
wkładu EFRROW na rzecz każdego 
programu rozwoju obszarów wiejskich).
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Or. ro

Poprawka 1315
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. W kontekście realizacji i utrzymania 
celów środowiskowych UE zobowiązania
w ramach tego środka podejmowane są na 
okres czternastu lat z możliwością 
rezygnacji po siedmiu latach.

Or. en

Poprawka 1316
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są z zasady na okres od
jednego roku do siedmiu lat, w zależności 
od poczynionych inwestycji. Jeśli jednak 
jest to konieczne do osiągnięcia lub 
utrzymania oczekiwanych korzyści dla 
środowiska, państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich dłuższy okres w 
odniesieniu do określonych rodzajów 
zobowiązań, w tym przez przedłużenie 
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początkowego. czasu na ich realizację o rok po 
zakończeniu okresu początkowego. Roczne 
przedłużenie może również dotyczyć już 
podjętych zobowiązań.

Or. de

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość określenia terminu, w jakim należy uruchomić dany środek 
rolnośrodowiskowy, w sposób indywidualny i odrębnie dla każdego środka. Okres 5 lat dla 
wszystkich środków nie jest optymalny. Możliwość przedłużenia czasu realizacji o rok 
powinna obejmować również toczące się projekty.

Poprawka 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy lub krótszy (co najmniej 
1 rok) okres w odniesieniu do określonych 
rodzajów zobowiązań, w tym przez 
przedłużenie czasu na ich realizację o rok 
po zakończeniu okresu początkowego.

Or. en

Poprawka 1318
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy lub krótszy okres w 
odniesieniu do określonych rodzajów 
zobowiązań, w tym przez przedłużenie 
czasu na ich realizację o rok po 
zakończeniu okresu początkowego.

Or. de

Poprawka 1319
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po określeniu okresu początkowego.
W przypadku nowych zobowiązań 
bezpośrednio następujących po 
zobowiązaniu podjętym w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą też określić 
krótszy okres początkowy.



AM\909513PL.doc 137/180 PE494.479v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić elastyczność, aby mogły określić najwłaściwszy 
okres obowiązywania umów stosownie do szczególnych warunków w regionie. Nowe umowy 
następujące po określeniu okresu początkowego powinny być niezależne w przypadku sankcji.
Proponowana poprawka jest zgodna ze skonsolidowanym, zmienionym tekstem prezydencji 
duńskiej.

Poprawka 1320
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W przypadku nowych 
zobowiązań bezpośrednio następujących 
po zobowiązaniu podjętym w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą również 
określić krótszy okres początkowy.

Or. en

Poprawka 1321
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W przypadku konkretnych 
środków częściowych i komponentów 
należy dopilnować, aby państwa 
członkowskie podejmowały zobowiązania 
w ramach tego środka na okres krótszy niż 
pięć lat.

Or. bg

Poprawka 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka, 
obejmujące okres określony w programie,
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.
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Or. pt

Poprawka 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Wsparciem z EFRROW mogą zostać 
objęte środki, o których mowa w 
rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące środków rolnośrodowiskowoklimatycznych z zasady wykraczają poza 
wymogi związane z ekologizacją w ramach płatności bezpośrednich. Certyfikowane środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny zatem automatycznie spełniać wymogi związane z 
ekologizacją. W związku z tym wszystkie środki powinny się kwalifikować zarówno do 
ekologizacji w filarze pierwszym, jak i do programu rolnośrodowiskowego w filarze drugim.

Poprawka 1324
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 30% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 40%.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
w odniesieniu do operacji dotyczących 
ochrony środowiska wsparcie może być 
przyznawane w formie ryczałtu lub 
płatności jednorazowej na jednostkę, gdy 
obszary są objęte stałymi ograniczeniami.

Or. en

Uzasadnienie

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Poprawka 1325
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie 6. Płatności udzielane są corocznie 
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i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 30% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. en

Poprawka 1326
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
w odniesieniu do operacji dotyczących 
ochrony środowiska wsparcie może być 
przyznawane w formie ryczałtu lub 
płatności jednorazowej na jednostkę za 
zobowiązania do rezygnacji 
z komercyjnego użytkowania obszarów, 
przy czym obliczane jest na podstawie 
dodatkowych poniesionych kosztów 
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i utraconego dochodu.

Or. en

Poprawka 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom dodatkowe 
koszty i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. Jeśli jest to 
konieczne, płatności te mogą również 
obejmować koszty transakcyjne do 
wartości maksymalnie 20% premii 
wypłaconej z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku zobowiązań grup przyznaje 
się stałą kwotę każdemu rolnikowi 
będącemu ich członkiem, w celu pokrycia 
dodatkowego kosztu adaptacji 
w pierwszym roku.
Do celów obliczania płatności, o której 
mowa w tym ustępie, jeśli istnieje ryzyko 
porzucenia praktyk korzystnych dla 
środowiska i klimatu, dane państwo 
członkowskie może obliczać kwotę 
wsparcia na podstawie kosztu 
alternatywnego porzucenia działalności.

Or. pt

Poprawka 1328
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników lub 
grupę innych osób gospodarujących 
gruntami, maksymalny poziom wynosi 
30%. Jeśli program rozwoju obszarów 
wiejskich nie przewiduje uruchomienia 
środka, o którym mowa w art. 31, w 
przypadku działań objętych dyrektywami 
92/43/EWG, 2009/47/WE i 2000/60/WE 
maksymalny poziom w odniesieniu do 
kosztów transakcji wynosi 30%.

Or. it

Poprawka 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań, nawet w przypadku 
kontynuacji istniejących praktyk 
korzystnych dla środowiska.
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podejmowane są przez grupę rolników,
maksymalny poziom wynosi 30%.

Koszty dodatkowe i utracone dochody są 
określane w odniesieniu do praktyk 
uznanych za mniej korzystne. Są to 
praktyki, których władze publiczne 
mogłyby się spodziewać na całym danym 
terytorium w przypadku braku płatności.
Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą 
również obejmować koszty transakcyjne 
do wartości maksymalnie 20% premii 
wypłaconej z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są zbiorowo, maksymalny 
poziom wynosi 30%.

Or. fr

Poprawka 1330
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie 
i wynagradzają beneficjentom wysiłki 
poczynione w zakresie poprawy wyników 
ekologicznych i klimatycznych, ze 
szczególnym skupieniem na inwestycjach, 
które ukierunkowane są na nowe 
wyzwania w dziedzinach takich, jak 
zmiana klimatu, energia odnawialna, 
gospodarka wodna i gospodarowanie 
glebą oraz różnorodność biologiczna. Jeśli 
jest to konieczne, płatności te mogą 
również obejmować koszty transakcyjne 
do wartości maksymalnie 20% premii 
wypłaconej z tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
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maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. en

Poprawka 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne oraz koszty 
stanowiące element zachęt do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. de

Uzasadnienie

Zachęcanie do wprowadzania bądź zachowania przyjaznych dla środowiska procesów 
produkcyjnych, ochrony krajobrazu i jego cech, zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności 
leży w interesie publicznym.

Poprawka 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. ro

Uzasadnienie

Aby zrealizować cele w zakresie ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności, 
konieczne jest, aby rolnicy, którzy zdecydują się na przejście z rolnictwa konwencjonalnego 
na rolnictwo ekologiczne, otrzymywali pełną rekompensatę za poniesione dodatkowe koszty i 
utracone dochody.

Poprawka 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
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przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników lub 
grupę innych osób gospodarujących 
gruntami, maksymalny poziom wynosi 
30%.

Or. it

Poprawka 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników lub 
grupę innych podmiotów gospodarujących 
gruntami, maksymalny poziom wynosi 
30%.

Or. es

Poprawka 1335
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Do celów obliczania płatności, o 
której mowa w poprzednim ustępie, jeśli 



PE494.479v01-00 148/180 AM\909513PL.doc

PL

istnieje ryzyko porzucenia praktyk 
korzystnych dla środowiska i klimatu, 
dane państwo członkowskie może uciec się 
do koncepcji kosztu alternatywnego.

Or. pt

Poprawka 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Jeśli w zakres zobowiązań objętych 
niniejszym środkiem wchodzi realizacja 
elementów ekologicznych 
przygotowujących do uruchomienia 
innych zobowiązań objętych tym 
środkiem, powyższa realizacja może zostać 
skompensowana w ramach tego środka.  
W takim przypadku nie mogą one być 
objęte wsparciem w ramach „inwestycji 
nieprodukcyjnych”, o których mowa w 
art. 18, ust. 1 lit. d).

Or. it

Poprawka 1337
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia 
efektywnego stosowania tego środka, 
państwa członkowskie mogą zastosować 
procedurę, o której mowa w art. 49 ust. 3, 
w celu dokonania wyboru beneficjentów.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 1338
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tego środka nie można udzielać 
wsparcia na zobowiązania objęte środkiem 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

W ramach tego środka nie można udzielać 
wsparcia na zobowiązania objęte środkiem 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego.
W ramach tego środka nie można udzielać 
wsparcia na zobowiązania korzystne dla 
klimatu, ale niekorzystne dla środowiska 
naturalnego.

Or. en

Poprawka 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tego środka nie można udzielać 
wsparcia na zobowiązania objęte środkiem 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych nie 
można udzielać na konwersję lub 
utrzymanie środka dotyczącego rolnictwa 
ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach środków rolnośrodowiskowych rolnicy mogą otrzymać finansowanie np. na 
utworzenie i utrzymanie tradycyjnych biotopów lub szerszych stref buforowych. Opcja ta 
powinna zostać zachowana.
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Poprawka 1340
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wsparcie może zostać udzielone na 
zachowanie zasobów genetycznych
w rolnictwie w przypadku operacji 
nieobjętych przepisami ust. 1-8.

9. Wsparcie jest udzielane na zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystywanie 
i wzbogacanie różnorodności genetycznej
w rolnictwie w przypadku operacji 
nieobjętych przepisami ust. 1-8. Programy 
rozwoju obszarów wiejskich obowiązkowo 
oferują takie wsparcie.

Or. en

Poprawka 1341
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłużenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróżnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ograniczenia użycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagrożona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych.
W aktach delegowanych określa się także 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłużenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróżnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ukierunkowania użycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków na rzecz rolnictwa 
ekologicznego, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagrożona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych.
W aktach delegowanych określa się także 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.
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Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów wprowadzenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania 
było ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz zapewnienie tworzenia lepszych 
środków z myślą o ograniczeniu wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Ponadto 
rozporządzenie nr 1107/2009 ogranicza wpływ środków ochrony roślin i związane z nimi 
ryzyko poprzez przegląd substancji aktywnych. Przyjęcie dodatkowych przepisów w drodze 
aktów delegowanych dotyczących stosowania środków ochrony roślin w kontekście WPR 
powinno w każdym przypadku zostać identycznie ukierunkowane dla zapewnienia spójności 
między poszczególnymi obszarami polityki.

Poprawka 1342
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłużenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróżnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ograniczenia użycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagrożona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych.
W aktach delegowanych określa się także 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłużenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróżnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ukierunkowania użycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków na rzecz rolnictwa 
ekologicznego, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagrożona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych.
W aktach delegowanych określa się także 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.

Or. en

Poprawka 1343
Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Na podstawie oceny ex ante państwa 
członkowskie powinny preferencyjnie 
traktować środki rolnośrodowiskowe, 
które mają większą efektywność 
środowiskową na szczeblu gospodarstw 
rolnych i regionów, przy opracowywaniu 
nowych lub rozwijaniu istniejących 
programów środowiskowych w kolejnym 
okresie programowania, by utrzymać 
poziom wykorzystywania i dodatkowo 
zwiększyć wpływ programów.

Or. en

Poprawka 1344
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. Państwa członkowskie ułatwiają 
przystępowanie rolników do programów 
środowiskowych do końca okresu 
programowania, jeżeli cele nie zostaną 
wcześniej osiągnięte.

Or. en

Poprawka 1345
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rolnictwo ekologiczne
1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się na hektar użytków rolnych rolnikom 
lub grupom rolników, którzy dobrowolnie
podejmują się utrzymać lub przejść na 
praktyki i metody rolnictwa ekologicznego 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200735.
2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012, odpowiednie 
minimalne wymogi dotyczące stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin oraz 
inne odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie.
3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie 
realizacji środka o rok po zakończeniu 
okresu początkowego.
4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez 
grupę rolników, maksymalny poziom 
wynosi 30%.
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5. Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnych kwot określonych w 
załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zrezygnować z dodatkowego wspierania rolnictwa ekologicznego, poza ogólnymi 
dotacjami dla rolnictwa, gdyż prowadzi ono do niepożądanych zakłóceń konkurencji dla 
przedsiębiorstw rolnych. W obliczu rosnących obrotów gospodarstw ekologicznych oraz 
rosnących wydatków konsumentów nie można ponadto uznawać ewentualnej niedoskonałości 
rynku za argument przemawiający za dotacjami.

Poprawka 1346
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się na hektar użytków rolnych rolnikom 
lub grupom rolników, którzy dobrowolnie 
podejmują się utrzymać lub przejść na 
praktyki i metody rolnictwa ekologicznego 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200735.

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się na hektar użytków rolnych rolnikom 
lub grupom rolników, którzy dobrowolnie 
podejmują się utrzymać lub przejść na 
praktyki i metody rolnictwa ekologicznego 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200735. Programy rozwoju obszarów 
wiejskich obowiązkowo oferują ten 
środek.

Or. en

Poprawka 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się na hektar użytków rolnych rolnikom 
lub grupom rolników, którzy dobrowolnie 
podejmują się utrzymać lub przejść na 
praktyki i metody rolnictwa ekologicznego 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200735.

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się na hektar użytków rolnych i/lub 
jednostki przeliczeniowej rolnikom lub 
grupom rolników, którzy dobrowolnie 
podejmują się utrzymać lub przejść na 
praktyki i metody rolnictwa ekologicznego 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200735.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest przewidzenie możliwości określania kwot wsparcia dla jednostek 
przeliczeniowych inwentarza, ponieważ w przeciwnym razie utrudnione bądź niemożliwe 
byłoby określenie środków promowania ekologicznego chowu w stosunku do poprzednich 
okresów programowania.

Poprawka 1348
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się wyłącznie 
w odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się 
w programie.

2. Wsparcia udziela się wyłącznie 
w odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012.

Or. en
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Poprawka 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie.

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia
(UE) nr HR/2012. Wszystkie te wymogi 
określa się w programie.

Or. ro

Poprawka 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie.

2. Wsparcia udziela się wyłącznie 
w odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin. Wszystkie te 
wymogi określa się w programie.

Or. pt
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Poprawka 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się wyłącznie 
w odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się 
w programie.

2. Wsparcia udziela się wyłącznie 
w odniesieniu do zobowiązań związanych 
z produkcją ekologiczną, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe 
wymogi ustanowione ustawodawstwem 
krajowym. Wszystkie te wymogi określa 
się w programie.

Or. en

Poprawka 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie 
realizacji środka o rok po zakończeniu 
okresu początkowego.

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Państwa członkowskie muszą 
umożliwić rolnikom podejmowanie tych 
zobowiązań jeszcze po 2015 r., 
zapewniając im przez co najmniej pięć lat 
wsparcie w ramach obecnych i przyszłych 
programów WPR na okres po 2020 r.
Wycofanie się ze zobowiązań jest możliwe 
jedynie wtedy, gdy w programach po 
2020 r. nie wspiera się porównywalnych 
środków. W przypadku gdy wsparcie 
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udzielane jest na utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie 
realizacji środka o rok po zakończeniu 
okresu początkowego.

Or. de

Uzasadnienie

W UE rośnie popyt na produkty rolnictwa ekologicznego. Dlatego rozwój gospodarstw 
ekologicznych powinien się kwalifikować do wsparcia w całym okresie programowania, aby 
umożliwić długotrwałe planowanie nowym gospodarstwom.

Poprawka 1353
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie 
realizacji środka o rok po zakończeniu 
okresu początkowego.

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na konwersję na rolnictwo 
ekologiczne, państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres początkowy, 
odpowiadający okresowi konwergencji.
W przypadku gdy wsparcie udzielane jest
na utrzymanie rolnictwa ekologicznego, 
państwa członkowskie mogą przewidzieć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich przedłużenie realizacji środka 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
bezpośrednio następujących po 
zobowiązaniu podjętym w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en
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Poprawka 1354
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie 
realizacji środka o rok po zakończeniu 
okresu początkowego.

3. Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie 
udzielane jest na konwersję na rolnictwo 
ekologiczne, państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres początkowy, 
odpowiadający okresowi konwergencji.
W przypadku gdy wsparcie udzielane jest
na utrzymanie rolnictwa ekologicznego, 
państwa członkowskie mogą przewidzieć 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich przedłużenie realizacji środka 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
bezpośrednio następujących po 
zobowiązaniu podjętym w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić elastyczność, aby mogły określić najwłaściwszy 
okres obowiązywania umów stosownie do szczególnych warunków w regionie. Nowe umowy 
następujące po określeniu okresu początkowego powinny być niezależne w przypadku sankcji.
Proponowana poprawka jest zgodna ze skonsolidowanym, zmienionym tekstem prezydencji 
duńskiej.

Poprawka 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

4. Płatności udzielane są corocznie 
i rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku zobowiązań 
będących skutkiem przejścia na rolnictwo 
ekologiczne. Płatności na podtrzymanie 
rolnictwa ekologicznego udzielane są 
corocznie i powinny rekompensować 
beneficjentom dodatkowe koszty i dochody 
utracone w wyniku podjętych zobowiązań.
Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą 
również obejmować koszty transakcyjne 
do wartości maksymalnie 20% premii 
wypłaconej z tytułu zobowiązań.
W przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. pt

Poprawka 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

Or. ro
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku art. 29 ust. 6 kwota rekompensaty powinna pokrywać wszystkie 
dodatkowe koszty, które zostały poniesione przez beneficjentów w wyniku przejścia na 
rolnictwo ekologiczne, oraz utracone przez nich dochody.

Poprawka 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

Or. ro

Poprawka 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
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maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są zbiorowo, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

Or. fr

Poprawka 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie starają się 
zapewnić rolnikom podejmującym 
zobowiązania w ramach tego środka 
wiedzę i informacje potrzebne do ich 
realizacji.

Or. en

Poprawka 1360
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie starają się 
zapewnić rolnikom podejmującym 
zobowiązania w ramach tego środka 
wiedzę i informacje potrzebne do ich 
realizacji.

Or. en

Poprawka 1361
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Państwa członkowskie powinny dążyć 
do zapewnienia rolnikom wiedzy 
i informacji niezbędnych do wykonania 
podjętych zobowiązań i pomocy w ich 
stosowaniu.

Or. pt

Poprawka 1362
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich państwa członkowskie 
określają sposób połączenia tego środka 
z innymi środkami rozporządzenia, ze 
szczególnym odniesieniem do art. 17, 18, 
28, 29, 31, 36, aby upowszechniać 
rolnictwo ekologiczne oraz realizować 
cele w zakresie środowiska naturalnego 
i rozwoju gospodarczego obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 1363
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich państwa członkowskie 
określają sposób połączenia tego środka 
z dodatkowymi środkami niniejszego 
rozporządzenia, ze szczególnym 
odniesieniem do art. 17, 18, 28, 29, 31, 36, 
aby zapewnić spójne ramy polityki 
dotyczące upowszechniania rolnictwa 
ekologicznego.

Or. en

Poprawka 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. W swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich państwa członkowskie 
przedstawiają możliwości połączenia tych 
środków z innymi środkami w ramach 
EFRROW.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące środków rolnośrodowiskowoklimatycznych z zasady wykraczają poza 
wymogi związane z ekologizacją w ramach płatności bezpośrednich. Certyfikowane środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny zatem automatycznie spełniać wymogi związane z 
ekologizacją. W związku z tym wszystkie środki powinny się kwalifikować zarówno do 
ekologizacji w filarze pierwszym, jak i do programu rolnośrodowiskowego w filarze drugim.
Szereg środków w ramach EFRROW powinien przyczyniać się do rozwoju.

Poprawka 1365
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od art. 30a (nowego) 
państwa członkowskie mogą postanowić 
włączyć środki ekologiczne w zakres 
środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych.

Or. en

Poprawka 1366
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Wsparcie może też obejmować koszty 
wynikające z działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów 
ekologicznych.

Or. en

Poprawka 1367
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30
Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na całych 
swoich terytoriach. Włączenie tego środka 
do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.
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Or. en

Poprawka 1368
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach tego środka 
udzielane jest rocznie na hektar użytków 
rolnych lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom 
poniesionych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku niedogodności na 
danych obszarach związanych 
z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2000/60/WE.

1. Wsparcie w ramach tego środka 
udzielane jest rocznie na hektar użytków 
rolnych lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom 
poniesionych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku niedogodności na 
danych obszarach związanych 
z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2000/60/WE.

Państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie w formie ryczałtu lub płatności 
jednorazowej na jednostkę, gdy obszary są 
objęte stałymi ograniczeniami.

Or. en

Uzasadnienie

Liczne działania potrzebne do realizacji celów przewidzianych w dyrektywach, o których 
mowa w powyższym artykule, są albo nieodwracalne (np. tworzenie terenów podmokłych), 
albo powinny mieć charakter stały dla osiągnięcia pełnego efektu (np. obowiązek poprawy 
w zakresie magazynowania i sekwestracji dwutlenku węgla). Płatności jednorazowe stanowią 
skuteczne narzędzie, które wiąże się też z istotnym uproszczeniem administracyjnym.

Poprawka 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach tego środka 1. Wsparcie w ramach tego środka 



AM\909513PL.doc 167/180 PE494.479v01-00

PL

udzielane jest rocznie na hektar użytków 
rolnych lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom 
poniesionych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku niedogodności na 
danych obszarach związanych 
z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2000/60/WE.

udzielane jest rocznie na hektar gruntu 
rolnego lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom 
poniesionych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku niedogodności na 
danych obszarach związanych 
z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2000/60/WE.

Or. en

Poprawka 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów,
a także innym osobom gospodarującym 
gruntami.

Or. en

Poprawka 1371
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów, stowarzyszeniom właścicieli lasów
i komunalnym właścicielom lasów. W 
należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.
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Or. de

Poprawka 1372
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami lub 
gminom i ich stowarzyszeniom.

Or. en

Poprawka 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów
oraz publicznym organom gospodarki 
leśnej, które nie otrzymują pomocy z 
budżetu krajowego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach wsparcie 
może także być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami.

Or. ro

Poprawka 1374
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
wsparcie może także być udzielane innym 
osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz 
odpowiednio prywatnym właścicielom 
lasów i stowarzyszeniom rolników i 
prywatnych właścicieli lasów. W należycie 
uzasadnionych przypadkach wsparcie 
może także być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami.

Or. bg

Poprawka 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z
wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz w 
załączniku II do rozporządzenia Rady 
(UE) nr HR/2012.

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się w związku ze wszystkimi 
niedogodnościami wynikającymi z
wdrożenia wspomnianych dyrektyw.

Or. it

Poprawka 1376
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcia dla rolników powiązanego 
z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku 
z niedogodnościami wynikającymi 
z wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz 
w załączniku II do rozporządzenia Rady 
(UE) nr HR/2012.

3. Wsparcia dla rolników powiązanego 
z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku 
z niedogodnościami wynikającymi 
z wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz 
w załączniku II do rozporządzenia Rady 
(UE) nr HR/2012 oraz pod warunkiem 
istnienia szczególnych obowiązków 
zarządczych powiązanych z realizacją 
celów wymienionych dyrektyw.

Or. en

Poprawka 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z 
wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz w 
załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) 
nr HR/2012.

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku 
z niedogodnościami wynikającymi 
z wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz 
w załączniku II do rozporządzenia Rady 
(UE) nr HR/2012. Do celów obliczania 
płatności, o której mowa w tym ustępie, 
jeśli istnieje ryzyko porzucenia praktyk 
korzystnych dla środowiska i klimatu, 
dane państwo członkowskie może obliczać 
kwotę wsparcia na podstawie kosztu 
alternatywnego zaniechania działalności.

Or. pt
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Poprawka 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywą 2000/60/WE udziela się 
wyłącznie w odniesieniu do szczególnych 
wymogów, które:

4. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywą 2000/60/WE udziela się 
wyłącznie w odniesieniu do szczególnych 
wymogów, które wykraczają poza wymogi 
wynikające z przepisów w dziedzinie 
zarządzania i dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, określone 
w rozdziale I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012.

Or. fr

Poprawka 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zostały wprowadzone dyrektywą 
2000/60/WE, są zgodne z programami 
środków przewidzianych w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu 
sporządzonych z zamiarem osiągnięcia 
celów środowiskowych wymienionej 
dyrektywy oraz wykraczają poza środki 
wymagane do wdrożenia pozostałego 
prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony 
wód;

skreślona

Or. fr

Poprawka 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi w 
zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

skreślona

Or. fr

Poprawka 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi w 
zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

skreślona

Or. it

Poprawka 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)



AM\909513PL.doc 173/180 PE494.479v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

b) wykraczają poza zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
określone w art. 94 rozporządzenia Rady
(UE) nr HR/2012 i w załączniku II do tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1383
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

b) wykraczają poza zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
określone w rozdziale I tytułu VI 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie poziomu bazowego do płatności z tytułu obszarów Natura 2000 oraz ramowej 
dyrektywy wodnej. Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi dysponować odpowiednimi 
narzędziami zapewniającymi wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej. Ustanawiając wyższy 
poziom bazowy dla płatności związanych z ramową dyrektywą wodną, rozporządzenie grozi 
zahamowaniem wdrażania ramowej dyrektywy wodnej i wynikających z niej korzyści 
środowiskowych.

Poprawka 1384
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

b) wykraczają poza zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
określone w rozdziale I tytułu VI 
rozporządzenia (UE) nr HR/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Do wszystkie trzech dyrektyw zastosowanie powinien mieć ten sam poziom bazowy. Ponadto 
ramowa dyrektywa wodna może narzucać zasadnicze zmiany w użytkowaniu gruntów 
i prowadzić do rezygnacji z uprawiania gruntów rolnych, za co rolnicy powinni otrzymywać 
rekompensatę.

Poprawka 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012;

Or. es

Uzasadnienie

Praktyki w ramach środków ekologicznych nie powinny być uwzględniane w podstawowej 
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linii wsparcia z tytułu ramowej dyrektywy wodnej, ponieważ warunki tych płatności powinny 
być takie same, jak w przypadku płatności z tytułu Natura 2000.

Poprawka 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012;

Or. es

Uzasadnienie

Praktyki w ramach środków ekologicznych nie powinny być uwzględniane w podstawowej 
linii wsparcia z tytułu ramowej dyrektywy wodnej, ponieważ warunki tych płatności powinny 
być takie same, jak w przypadku płatności z tytułu Natura 2000.

Poprawka 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz 
obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 
2 tytułu III rozporządzenia (UE) 

b) wykraczają poza podstawowe wymogi 
w zakresie zarządzania i zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w rozdziale I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012;



PE494.479v01-00 176/180 AM\909513PL.doc

PL

nr DP/2012;

Or. es

Uzasadnienie

Warunki płatności z tytułu ramowej dyrektywy wodnej mogą być takie same, jak płatności z 
tytułu Natura 2000, jeżeli w praktyki w ramach środków ekologicznych zostaną uwzględnione 
w podstawowej linii wsparcia ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykraczają poza poziom ochrony 
przewidziany w prawodawstwie Unii 
obowiązującym w chwili przyjęcia 
dyrektywy 2000/60/WE, zgodnie z art. 4 
ust. 9 wymienionej dyrektywy; oraz

skreślona

Or. fr

Poprawka 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące 
rodzaju użytkowania gruntów lub 
zasadnicze ograniczenia odnoszące się do 
praktyki rolnej, które powodują znaczne 
straty dochodu.

skreślona

Or. fr
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Poprawka 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące 
rodzaju użytkowania gruntów lub 
zasadnicze ograniczenia odnoszące się do 
praktyki rolnej, które powodują znaczne
straty dochodu.

d) narzucają zmiany dotyczące rodzaju 
użytkowania gruntów lub ograniczenia 
odnoszące się do praktyki rolnej, które 
powodują straty dochodu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji wykluczenia niektórych odnoszących straty gospodarstw z dostępu do 
omawianego wsparcia.

Poprawka 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące 
rodzaju użytkowania gruntów lub 
zasadnicze ograniczenia odnoszące się do 
praktyki rolnej, które powodują znaczne 
straty dochodu.

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące 
rodzaju użytkowania gruntów lub 
zasadnicze ograniczenia odnoszące się do 
praktyki rolnej lub do kontynuacji 
istniejących praktyk korzystnych dla 
środowiska, które porównywalnie
powodują znaczne straty dochodu.

Or. fr

Poprawka 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 
wyznaczane zgodnie z dyrektywami 
92/43/WE i 2009/147/EWG;

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 
wyznaczane zgodnie z dyrektywami 
92/43/WE i 2009/147/EWG, obszary, o 
których mowa w art. 12 dyrektywy 
92/43/EWG oraz obszary znajdujące się 
poza obszarami określonymi w art. 6 
dyrektywy 92/43/EWG lub w art. 4 
dyrektywy 2009/14/WE, jeśli obecne są na 
nich gatunki lub siedliska objęte tymi 
dyrektywami;

Or. fr

Poprawka 1393
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których obowiązują 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśniczej, służące realizacji 
przepisów art. 10 dyrektywy 92/43/EWG.
Obszary te w każdym programie rozwoju 
obszarów wiejskich nie przekraczają 5%
powierzchni wyznaczonych obszarów 
Natura 2000 objętych jego zasięgiem 
terytorialnym;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których obowiązują 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśniczej, służące zwiększeniu 
populacji gatunków określonych 
w załączniku IV do dyrektywy 
92/43/EWG, realizacji przepisów art. 10 
dyrektywy 92/43/EWG i sprzyjające 
wszystkim gatunkom ptactwa zgodnie 
z art. 1 dyrektywy 2009/147/WE. Te 
obszary, o których mowa w niniejszej 
literze, w każdym programie rozwoju 
obszarów wiejskich nie przekraczają 7%
powierzchni wyznaczonych obszarów 
Natura 2000 objętych jego zasięgiem 
terytorialnym;

Or. en
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Poprawka 1394
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
w planie finansowym ujęto odrębne 
budżety dla rolniczych obszarów Natura 
2000, leśnych obszarów Natura 2000 
i płatności z tytułu ramowej dyrektywy 
wodnej.

Or. en

Poprawka 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 a
Uprawy trwałe

Bez uszczerbku dla zwykłych potrzeb w 
zakresie inwestycji i odnawiania 
nasadzeń, rolnicy zapewniają kontynuację 
upraw trwałych.

Or. it

Poprawka 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
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ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami, w tym w 
szczególności dla rolników prowadzących 
działalność w systemach rolniczych o 
wysokiej wartości przyrodniczej, udzielane 
są rocznie na hektar użytków rolnych w 
celu zrekompensowania rolnikom 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku ograniczeń dla 
produkcji rolnej na danym obszarze.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz obszarów górskich oraz dotkniętych innymi szczegolnymi ograniczeniami należy w 
szczególności uwzględnić obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, gdzie na ogół niskie 
dochody z tytułu utrzymywania działalności rolniczej prowadzą do jej intensyfikacji, a tym 
samym doprowadzają do ograniczenia naturalnych walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych na tych obszarach.


