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Poprawka 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność za praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska

skreślony

Or. en

Poprawka 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność za praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska

skreślony

Or. en

Poprawka 1248
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność za praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska

skreślony

Or. en

Poprawka 1249
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność za praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska

Płatności służące stworzeniu 
zaawansowanych systemów 
zrównoważonego rolnictwa, zarządzania 
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu

Or. en

Poprawka 1250
Britta Reimers
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

skreślony

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;
b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz
c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

Or. de

Poprawka 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatności roczne z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, jeżeli 
przestrzegają oni na kwalifikujących się 
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hektarach określonych w art. 25 ust. 2 co 
najmniej jednej z następujących praktyk:
a) wykorzystywanie przez państwo 
członkowskie co najmniej 10% krajowego 
pułapu płatności bezpośrednich do 
finansowania ukierunkowanych środków 
rolno-środowiskowych z drugiego filaru:
jako uzupełnienie istniejącego poziomu 
oraz przy 100-procentowym finansowaniu 
z UE;
b1) w odniesieniu do rolników, którzy 
„zgodnie z definicją przestrzegają zasad 
ekologii”,
państwa członkowskie mogą wybierać 
spośród następujących kryteriów:
– ekologiczna uprawa ziemi,
– w 100% certyfikowane zrównoważone 
rolnictwo,
– > 50% użytków zielonych lub < 15 ha 
lub 1/3 gruntów ornych średniej wielkości 
gospodarstw rolnych w państwach 
członkowskich (państwa członkowskie 
mogą wybrać jeden z wariantów),
– gospodarstwa rolne, w których co 
najmniej 20% użytkowej powierzchni 
rolnej objętych jest określonymi 
programami rolno-środowiskowymi,
– gospodarstwa rolne, w których co 
najmniej 20% użytkowej powierzchni 
rolnej wchodzi w skład obszaru Natura 
2000,
– gospodarstwa rolne znajdujące się na 
działkach o wielkości nieprzekraczającej 
15 ha, w których lasy stanowią 20% 
powierzchni objętej wsparciem 
bezpośrednim,
b2) w przypadku pozostałych rolników, 
którzy „zgodnie z definicją nie 
przestrzegają zasad ekologii”,
państwa członkowskie muszą wybrać co 
najmniej 3 spośród następujących 
środków w zakresie ekologizacji, które 
rolnicy mają obowiązek stosować.
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Państwa członkowskie mogą ewentualnie 
zezwolić rolnikom na wybór 3 środków 
w zakresie ekologizacji z dłuższej listy 
sporządzonej przez państwa członkowskie.
Płatność podstawowa jest niezależna od 
15% dotacji na ekologizację.
Elementy listy:
– obszary proekologiczne;
Obszary, które zalicza się do 5% obszarów 
proekologicznych:
grunty orne gospodarstwa znajdujące się 
na obszarach Natura 2000 lub innych 
obszarach chronionych, użytki rolne 
gospodarstwa, które są objęte określonymi 
programami rolno-środowiskowymi, 
użytki rolne, na których nie używa się 
nawozów azotowych, użytki rolne z 
charakterystycznymi elementami 
krajobrazu (np. obszarami zalesionymi, 
żywopłotami, tarasami), strefy buforowe, 
obszary niezagospodarowane (grunty 
ugorowane).
Wytyczne te nie powinny dotyczyć 
obszarów upraw trwałych.
Aby zwiększyć korzystny wpływ obszarów 
proekologicznych na środowisko i 
różnorodność biologiczną, państwa 
członkowskie mogą wybrać wspólne 
podejście polegające na przestrzeganiu 
przez grupę rolników określonych 
wymogów na szczeblu regionalnym w 
zakresie:
– dywersyfikacji upraw,
– ochrony trwałych pastwisk,
– wyznaczenia 2% obszarów 
proekologicznych na użytkach zielonych,
– pokrywy glebowej/międzyplonu,
– obszarów z łąkami lub innymi 
wieloletnimi uprawami,
– planów gospodarowania glebą i/lub 
zarządzania nawożeniem,
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– certyfikowanej efektywności 
energetycznej (mniejszego nakładu 
energii, większej efektywności 
gospodarowania zasobami, stosowania 
odnawialnych źródeł energii lub 
odnawialnych surowców),
– wykorzystywania przez państwo 
członkowskie [mniej niż 10%] krajowego 
pułapu płatności bezpośrednich do 
finansowania ukierunkowanych środków 
rolno-środowiskowych (priorytet 4 i 5 
drugiego filaru; w 100% dodatkowo 
finansowanych z UE [niezależnie od 
obecnego poziomu];
c) zasad wzajemnej zgodności, zgodnie z 
którymi na uprawach większych niż 50 ha 
należy przeznaczyć 2% powierzchni na 
potrzeby związane z ochroną środowiska i 
zmianą klimatu łącznie z istniejącymi 
dotychczas elementami krajobrazu.

Or. de

Poprawka 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatności roczne za praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.  Rolnicy spełniający kryteria 
„ekologicznych z definicji”, zgodnie z art. 
29 ust. 4, kwalifikują się tym samym do tej 
płatności.  Państwa członkowskie 
dokonują wyboru czterech środków z 
poniższej listy, a rolnicy przestrzegają na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
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w art. 25 ust. 2 dwóch z wybranych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym 
środków rolniczych:

Or. en

Poprawka 1253
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
dwóch praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska wybranych przez 
państwo członkowskie z pełnego wykazu 
europejskiego.
Państwa członkowskie wybierają co 
najmniej 5 praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska z pełnego 
wykazu europejskiego.
Państwa członkowskie mogą wybrać 
następujące praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska:

Or. fr

Poprawka 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
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o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

o którym mowa w rozdziale 1, na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 powinni wybrać 
przynajmniej jedną z następujących 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska, tak aby nie doprowadzić do 
drastycznego obniżenia zdolności 
produkcyjnej gospodarstwa:

Or. pt

Poprawka 1255
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Dodatkową płatność roczną przyznaje 
się rolnikom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, którzy 
stosują na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2 dwie spośród 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1256
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 

1. Dodatkową płatność roczną przyznaje 
się rolnikom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, którzy 
stosują na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2 dwie spośród 
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korzystnych dla klimatu i środowiska: następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatność roczną za praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1, jeżeli przestrzegają oni na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 trzech spośród
następujących praktyk rolniczych:

Or. en

Uzasadnienie

Podejście opierające się na ograniczonej palecie zapewniłoby państwom członkowskim i 
regionom więcej elastyczności służącej lepszemu dostosowaniu środków ekologizacji do ich 
szczególnych okoliczności, potrzeb i warunków rolnych.  Podejście jednakowe dla wszystkich 
z mniejszym prawdopodobieństwem zapewni istotne korzyści dla środowiska i klimatu.

Poprawka 1258
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 

1. Państwa członkowskie przyznają
płatności roczne rolnikom, którzy
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o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 co 
najmniej trzech spośród następujących 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska:

Or. en

Poprawka 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych, o 
którym mowa w rozdziale 1, mogą podjąć 
decyzję o przestrzeganiu na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 co najmniej trzech spośród 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych, o 
którym mowa w rozdziale 1, mogą podjąć 
decyzję o przestrzeganiu na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 co najmniej trzech spośród 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:
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Or. en

Poprawka 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, otrzymują 
dopłaty uzupełniające, o ile przestrzegają 
na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2 czterech 
spośród sześciu następujących praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska:

Or. en

Poprawka 1262
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przystosowują w okresie od 2014 do 2020 
r. na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2 dynamiczne
przejście na systemy zrównoważonego 
rolnictwa, odpowiadające na wyzwania 
związane z ochroną środowiska, klimatem, 
różnorodnością biologiczną, glebami i 
gospodarką wodną w sposób 
zintegrowany, co oznacza:
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Or. en

Uzasadnienie

Dynamiczne przejście na systemy zrównoważonego rolnictwa powinno dać rolnikom 
wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych warunków.  Dlatego przewidziane 
płatności z tytułu ekologizacji powinny rozpocząć się na poziomie 20% w 2014 r. i zwiększyć 
się do 50% do 2020 r.  Rolnicy stracą do 100% płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, jeżeli nie zastosują środków ekologizacji w sposób prawidłowy.

Poprawka 1263
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 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatność roczną z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1, jeżeli przestrzegają oni na 
hektarach, zgłoszonych we wniosku jako 
objęte elementem ekologizacji,
określonych w art. 25 ust. 2 następujących 
praktyk:

Or. it

Poprawka 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 

1. Dodatkową płatność przyznaje się 
rolnikom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
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przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

o którym mowa w rozdziale 1, którzy w 
ramach systemu płatności jednolitych, o 
którym mowa w rozdziale 1, podejmują na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 następujące praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska:

Or. en

Poprawka 1265
Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Dodatkową płatność przyznaje się 
rolnikom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, którzy w 
ramach systemu płatności jednolitych, o 
którym mowa w rozdziale 1, podejmują na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 następujące praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska:

Or. en

Poprawka 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 

1. Państwa członkowskie przyznają 
dodatkowe płatności rolnikom 
uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
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hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

którym mowa w rozdziale 1, w których 
gospodarstwach rolnych przestrzega się na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 następujących praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska:

Or. es

Poprawka 1267
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1,
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Dodatkową płatność przyznaje się 
rolnikom, którzy przestrzegają na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 następujących praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska:

Or. fr

Poprawka 1268
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, mogą 
wystąpić o płatność za praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska, o ile 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:
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Poprawka 1269
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, mogą 
wystąpić o płatność za praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska, o ile 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1270
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1,
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, mają prawo 
do dodatkowej płatności, jeżeli 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. it
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Poprawka 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach lub w gospodarstwach 
hodowlanych określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. es

Poprawka 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, podejmują
na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2 następujący
zestaw praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następującego zestawu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Poprawka 1274
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu, krajobrazu i 
środowiska:

Or. en

Poprawka 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
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hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

hektarach określonych w art. 26 ust. 1 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący ekologizacji powinien być ograniczony do działek rolnych zgłoszonych 
przez rolników w celu uruchomienia podstawowych uprawnień, zamiast obejmować wszystkie 
działki rolne w gospodarstwie rolnym.   Uzyskanie pewności co do wszystkich gruntów w 
gospodarstwie stwarza duże trudności oraz niejasne jest, w jaki sposób ekologizacja miałaby 
zastosowanie w przypadku gruntów wykorzystywanych przez większą liczbę rolników w 
trakcie tego samego roku kalendarzowego.

Poprawka 1276
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

skreślona

Or. de

Poprawka 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 

a) stosowanie dywersyfikacji upraw;
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rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. de

Poprawka 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) zapewnienie dywersyfikacji upraw
zgodnie z art. 30;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia tekstu zasady „ekologizacji”, o których mowa w niniejszym artykule, 
powinny być zgodne z bardziej szczegółowym art. 30.

Poprawka 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 

a) wybór, na zasadzie płodozmianu, upraw 
roślin pastewnych odpowiednich dla 
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rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

dzikiej fauny i flory, ptaków i owadów;

Or. en

Poprawka 1280
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie czterech różnych upraw na 
zasadzie płodozmianu na gruntach ornych, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
10 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;  oraz

Or. en

Poprawka 1281
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 

a) prowadzenie na zasadzie płodozmianu 
co najmniej trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 10 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
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uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1282
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie na zasadzie płodozmianu 
co najmniej trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
przekraczają powierzchnię odpowiadającą 
średniej wielkości gospodarstwa rolnego 
określonej w załączniku VI i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;
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Or. en

Poprawka 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
przekraczają powierzchnię odpowiadającą 
średniej wielkości gospodarstwa rolnego 
określonej w załączniku VI i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1285
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
przekraczają powierzchnię odpowiadającą 
średniej wielkości gospodarstwa rolnego 
określonej w załączniku VI i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en
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Poprawka 1286
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
przekraczają powierzchnię odpowiadającą 
średniej wielkości gospodarstwa rolnego 
określonej w załączniku VI i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują od 10 do 50 hektarów, i trzech 
różnych upraw, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 50 hektarów;

Or. en

Poprawka 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
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Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują od 15 do 50 hektarów włącznie, i 
trzech różnych upraw, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 50 hektarów;

Or. it

Poprawka 1289
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują od 15 do 30 hektarów, i trzech 
różnych upraw, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 30 hektarów;

Or. en

Poprawka 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują od 5 do 20 hektarów, i trzech 
różnych upraw na zasadzie płodozmianu, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1291
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 20 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani objęte w ponad 70%
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część cyklu uprawy, bądź są 
wykorzystywane z zastosowaniem 
połączenia tych sposobów użytkowania;

Or. it

Poprawka 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 50 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. es

Uzasadnienie

W ust. 1 lit. a) konieczne jest zwiększenie minimalnej liczby hektarów, od której stosuje się 
dodatkowe płatności. W przeciwnym razie dywersyfikacja upraw może generować koszty 
środowiskowe wyższe niż te, którym te środki mają zapobiegać. Ponadto środki te powinny 
obejmować również bezrolne gospodarstwa hodowlane.

Poprawka 1293
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 35 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 20 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie środka w zakresie dywersyfikacji upraw zgodnie z propozycją Komisji nie jest 
możliwe w odniesieniu do dużych obszarów rolnictwa europejskiego. Obowiązek 
dywersyfikacji upraw należy stosować na polach uprawnych, na których nie realizuje się 
produkcji lub systemów produkcji, które przynoszą korzyści dla środowiska.

Poprawka 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie co najmniej dwóch
różnych upraw na gruntach ornych, jeżeli 
grunty orne rolnika obejmują ponad 20 
hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en
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Poprawka 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Uzasadnienie

Odrębne systemy wysiewania i zbioru nie są opłacalne na małych działkach gruntów;  co 
więcej, niektóre państwa członkowskie będą miały trudności ze znalezieniem trzech 
odpowiednich upraw, zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych, w których zboża uprawia 
się wyłącznie w celu uzupełnienia zimowego zaopatrzenia w paszę.   Dlatego sugeruje się 
zmniejszenie wymogu dotyczącego trzech upraw do dwóch oraz zwiększenie minimalnego 
progu powierzchni do 15 hektarów, służących uruchomieniu wymogu określonego w art. 29 i 
30.

Poprawka 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;
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Or. en

Uzasadnienie

Odrębne systemy wysiewania i zbioru nie są opłacalne na małych działkach gruntów;  co 
więcej, niektóre państwa członkowskie będą miały trudności ze znalezieniem trzech 
odpowiednich upraw, zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych, w których zboża uprawia 
się wyłącznie w celu uzupełnienia zimowego zaopatrzenia w paszę.  Dlatego sugeruje się 
zmniejszenie wymogu dotyczącego trzech upraw do dwóch oraz zwiększenie minimalnego 
progu powierzchni do 15 hektarów, służących uruchomieniu wymogu określonego w art. 29 i 
30.

Poprawka 1298
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 

a) prowadzenie dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
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całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. de

Poprawka 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami roślin strączkowych, uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku ani produkcją ekologiczną, ani w 
całości nie znajdują się w strefach 
określonych w ust. 3:
i) prowadzenie co najmniej dwóch 
różnych upraw na gruntach ornych; lub
ii) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

Or. es

Poprawka 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 

a) Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 15–
20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
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trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku ani produkcją 
ekologiczną, ani w całości nie znajdują się 
w strefach określonych w ust. 3:

Or. es

Poprawka 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie określonej liczby różnych 
upraw na gruntach ornych, jeżeli grunty 
orne rolnika obejmują ponad 3 hektary i 
nie są w całości wykorzystywane do 
produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), nie są w całości ugorowane ani 
w całości objęte uprawami rosnącymi w 
wodzie przez znaczną część roku.  Liczba 
ta zależy od wielkości gospodarstwa 
rolnego i udziału w jego powierzchni 
trwałych użytków zielonych;

Or. fr

Poprawka 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych lub we współpracy z 
sąsiadującymi gospodarstwami, jeżeli 
grunty orne rolnika lub rolników obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
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uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku lub nie nadają się do 
płodozmianu;  Do celów niniejszego 
artykułu „sąsiadujące” nie musi 
koniecznie oznaczać „przyległe”.

Or. en

Poprawka 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, w tym jednej uprawy 
roślin strączkowych lub 
wysokobiałkowych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 10 hektarów i nie 
są w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. fr

Poprawka 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów;
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trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en

Poprawka 1306
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 
w całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie trzech różnych upraw, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
20 hektarów;

Or. bg

Poprawka 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 35 hektarów i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Or. en
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Poprawka 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani ponad 70% 
powierzchni gruntów nie jest 
przeznaczone pod uprawy, które przez 
znaczną część swojego cyklu uprawy mogą 
znajdować się pod wodą;

Or. en

Poprawka 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej. 
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Poprawka 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) stosowanie płodozmianu na każdej 
działce z wyjątkiem działek 
przeznaczonych na trwałe użytki zielone 
lub pastwiska trwałe i uprawy wieloletnie;

Or. fr

Poprawka 1311
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

skreślona

Or. de

Poprawka 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym;  oraz

b) planowanie i utrzymywanie korytarzy 
różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie obszarów półnaturalnych 
i nieuprawianych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Or. en

Poprawka 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie obszarów półnaturalnych 
i nieuprawianych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Or. en

Poprawka 1315
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie obszarów półnaturalnych 
i nieuprawianych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Or. en
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Poprawka 1316
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie obszarów półnaturalnych 
i nieuprawianych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Or. en

Poprawka 1317
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym;  oraz

b) utrzymywanie udziału trwałych 
użytków zielonych, pastwisk lub upraw 
trwałych w obszarze użytków rolnych w 
gospodarstwie rolnym;

Or. en

Poprawka 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie w dobrym stanie 
powierzchni trwałych użytków zielonych 
określonych w składanym co rok wniosku; 
oraz
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Or. es

Uzasadnienie

Obowiązek ekologizacji w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych należy 
realizować na szczeblu indywidualnym poprzez utrzymywanie tych powierzchni w dobrym 
stanie. W związku z tym pojęcie „utrzymywanie” należy rozumieć jako utrzymywanie 
w czasie. Rolnik otrzyma płatności związane z ekologizacją za trwałe użytki zielone, które 
zadeklaruje co roku i w odniesieniu do których wypełni zobowiązanie w postaci utrzymania 
ich w dobrym stanie.

Poprawka 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym;  oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych, pastwisk lub upraw 
trwałych w gospodarstwie rolnym;

Or. en

Poprawka 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych lub pastwisk trwałych
w gospodarstwie rolnym; oraz

Or. fr

Poprawka 1321
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych i pastwisk w 
gospodarstwie rolnym; oraz

Or. fr

Poprawka 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych i tradycyjnych pastwisk 
w gospodarstwie rolnym; oraz

Or. es

Uzasadnienie

W ust. 1 lit. a) konieczne jest zwiększenie minimalnej liczby hektarów, od której stosuje się 
dodatkowe płatności. W przeciwnym razie dywersyfikacja upraw może generować koszty 
środowiskowe wyższe niż te, którym te środki mają zapobiegać. Ponadto środki te powinny 
obejmować również bezrolne gospodarstwa hodowlane.

Poprawka 1323
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 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
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rolnym; oraz rolnym;

Or. it

Poprawka 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie powierzchni istniejących 
trwałych użytków zielonych w 
gospodarstwie rolnym;

Or. es

Poprawka 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie powierzchni istniejących 
trwałych użytków zielonych w 
gospodarstwie rolnym;

Or. es

Poprawka 1326
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych Nie dotyczy wersji polskiej.    
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użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Or. en

Poprawka 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

Nie dotyczy wersji polskiej.    

Or. en

Poprawka 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym;  oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie tradycyjnych pastwisk może spowodować nadmierny wzrost powierzchni 
kwalifikującej się do płatności (np. uprzednio niewykorzystywane łąki), a w efekcie zmniejszyć 
wielkość płatności, pogarszając sytuację gospodarstw, w których koncentruje się produkcja 
rynkowa. Dlatego możliwość przyznania płatności bezpośrednich dla tych obszarów może być 
udzielona wyłącznie państwom członkowskim, które uznają te obszary za cenne pastwiska.
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Poprawka 1329
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) utrzymywanie istniejących w ich 
gospodarstwach upraw trwałych, o ile 
zostaje zapewniony odpowiedni stan 
agronomiczny tych upraw; oraz

Or. it

Poprawka 1330
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 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) utrzymywanie istniejących w ich 
gospodarstwach upraw trwałych, którym 
towarzyszą szczególne praktyki 
agronomiczne; lub

Or. it

Poprawka 1331
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) stosowanie szczególnych praktyk 
agronomicznych przy prowadzeniu upraw 
trwałych;
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Or. it

Poprawka 1332
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 29 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) utrzymywanie gruntów objętych w 
ponad 70% uprawami rosnącymi w 
wodzie przez znaczną część cyklu uprawy 
bądź stosowanie połączenia takich 
sposobów użytkowania;

Or. it

Poprawka 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Tekst ten zostaje przeniesiony do lit. a).

Poprawka 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

skreślona

Or. es

Poprawka 1335
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

skreślona

Or. de

Poprawka 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) wdrażanie środków na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu oraz ogólnego 
zarządzania środowiskowego.

Or. en

Poprawka 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie obszarów 
proekologicznych na gruntach ornych, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;  lub alternatywnie 
stosowanie minimalnego wzruszenia gleby 
lub trwałej pokrywy glebowej;

Or. en

Poprawka 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie obszaru 
proekologicznego na gruntach ornych, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku.

Or. en

Poprawka 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie obszaru 
proekologicznego na gruntach ornych, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku.

Or. en

Poprawka 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego, 
uprawianie roli i stosowanie praktyk, 
które sprzyjają przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu; wspieranie, utrzymywanie i 
popieranie tych upraw oraz praktyk 
rolniczych, które przyczyniają się do 
pozytywnego bilansu rocznego 
zatrzymywania CO2, realizowanie działań 
proekologicznych, takich jak uprawianie 
powierzchni zagrożonych zasoleniem lub
erozją gleby, przyczyniających się do 
zatrzymania pustynnienia, a także 
stosowanie systemów gospodarki wodnej 
minimalizujących zużycie wody 
(powierzchnie nawadniane systemami 
nawadniania miejscowego). Uznaje się 
znaczenie dla środowiska utrzymywania 
określonych upraw wokół obszarów 
chronionych, takich jak tereny podmokłe, 
oraz działań proekologicznych 
polegających na stosowaniu publicznych 
lub prywatnych kodeksów dobrych 
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praktyk rolniczych, które pozwalają na 
zmniejszenie wykorzystania nawozów, 
środków fitosanitarnych, wody itp.

Or. es

Poprawka 1341
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie obszaru 
proekologicznego na gruntach ornych, 
jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku.

Or. en

Poprawka 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego. Na 
tych użytkach rolnych dozwolona jest 
m.in. uprawa wieloletnich roślin 
energetycznych i/lub roślin 
wysokobiałkowych.

Or. de
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Poprawka 1343
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) stworzenie infrastruktury ekologicznej
na powierzchni użytków rolnych.

Or. en

Poprawka 1344
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prowadzenie uprawy poplonów na 
gruntach ornych;

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt ograniczony wykaz nieuwzględniający różnorodności występującej w europejskim 
rolnictwie będzie bardzo nieskuteczny i zbyt kosztowny na etapie realizacji dla niektórych 
rolników lub regionów.  Rolnicy mogliby więc rezygnować z udziału, co szkodziłoby 
skuteczności środka.  W celu zwiększenia jego skuteczności należy przewidzieć długi wykaz 
środków, pozostawiając państwu członkowskiemu i rolnikowi swobodę wyboru środków 
najbardziej mu odpowiadających.

Poprawka 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) plan gospodarowania substancjami 
odżywczymi w gospodarstwie;

Or. en

Poprawka 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) posiadanie planu gospodarowania 
substancjami odżywczymi w 
gospodarstwie.

Or. en

Poprawka 1347
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wdrożenie planu gospodarowania 
substancjami odżywczymi.

Or. en

Poprawka 1348
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wdrożenie planu gospodarowania 
substancjami odżywczymi.

Or. en

Poprawka 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wdrożenie planu gospodarowania 
substancjami odżywczymi;

Or. en

Poprawka 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) posiadanie planu poprawy 
efektywnego gospodarowania zasobami w 
gospodarstwie;

Or. en

Poprawka 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) uzasadnienie zrównoważonych metod 
żywienia i w odpowiednich przypadkach 
działania związane z usuwaniem obornika 
poprzez wykorzystanie go przez innych 
rolników na kwalifikujących się 
hektarach w przypadku bezrolnych 
gospodarstw hodowlanych.

Or. es

Uzasadnienie

W ust. 1 lit. a) konieczne jest zwiększenie minimalnej liczby hektarów, od której stosuje się 
dodatkowe płatności. W przeciwnym razie dywersyfikacja upraw może generować koszty 
środowiskowe wyższe niż te, którym te środki mają zapobiegać. Ponadto środki te powinny 
obejmować również bezrolne gospodarstwa hodowlane.

Poprawka 1352
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zazielenianie określonej części 
gruntów ornych w sezonie zimowym;

Or. de

Poprawka 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zimowa pokrywa glebowa;
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Or. en

Poprawka 1354
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wykorzystywanie użytków zielonych do 
wypasu bydła;

Or. de

Poprawka 1355
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) stosowanie nawozów azotowych o 
kontrolowanym uwalnianiu;

Or. fr

Poprawka 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) posiadanie w gospodarstwie planu 
działania na rzecz różnorodności 
biologicznej lub uczestnictwo we 
wspólnym systemie różnorodności 
biologicznej;
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Or. en

Poprawka 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) posiadanie planu na rzecz 
efektywności energetycznej gospodarstwa 
w swoich gospodarstwach rolnych.

Or. en

Poprawka 1358
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wdrożenie planu na rzecz efektywności 
energetycznej gospodarstwa;

Or. en

Poprawka 1359
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wdrożenie planu na rzecz efektywności 
energetycznej gospodarstwa;

Or. en
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Poprawka 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wdrożenie planu na rzecz efektywności 
energetycznej gospodarstwa;

Or. en

Poprawka 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zapewnienie zimowej pokrywy 
glebowej na ich powierzchniach użytków 
rolnych.

Or. en

Poprawka 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) minimalne uprawy lub brak upraw i 
bezpośrednich wierceń;

Or. en
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Poprawka 1363
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wdrożenie planu zarządzania glebą.

Or. en

Poprawka 1364
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wdrożenie planu zarządzania glebą.

Or. en

Poprawka 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wdrożenie planu zarządzania glebą.

Or. en

Poprawka 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) posiadanie planu usprawnienia 
gospodarki wodnej w gospodarstwie.

Or. en

Poprawka 1367
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyznaczanie na polach uprawnych 
miedzy rozgraniczającej, miedzy z 
roślinami kwitnącymi lub trawą, 
zwłaszcza gdy pola te można wykorzystać 
do pozyskiwania energii w instalacjach do 
wytwarzania biogazu lub przetwarzania 
biomasy lub gdy przeciwdziałają one 
erozji gleby, zwłaszcza na terenach 
pagórkowatych;

Or. de

Poprawka 1368
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) prowadzenie wypasu zwierząt w 
okresie wegetacyjnym;

Or. fr
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Poprawka 1369
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wdrożenie planu oszczędzania wody.

Or. en

Poprawka 1370
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) stosowanie planów zarządzania 
ochroną gleby;

Or. de

Poprawka 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) plan działania na rzecz różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 1372
Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) regionalna elastyczność w zakresie 
wdrażania.

Or. en

Poprawka 1373
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) uczestniczenie w programie 
ograniczania zużycia środków ochrony 
roślin;

Or. fr

Poprawka 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) gospodarka wodna.

Or. en

Poprawka 1375
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c e) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) stosowanie planów zarządzania 
energią i przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. de

Poprawka 1376
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) realizowanie planu optymalizacji 
zużycia odchodów zwierzęcych;

Or. fr

Poprawka 1377
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. miedze porośnięte roślinami na paszę 
dla zwierząt dzikich, np. na polach 
uprawnych znajdujących się na skraju 
lasu;

Or. de

Poprawka 1378
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c f) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cf) uczestniczenie w programie 
ograniczania zużycia antybiotyków;

Or. fr

Poprawka 1379
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cg) stosowanie pokrywy roślinnej na 
gruntach, które w przeciwnym razie 
pozostawałyby bez pokrycia w niektórych 
częściach roku.

Or. fr

Poprawka 1380
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uprawniona jest do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu ustanawiania 
szczególnych wymogów w przypadku 
poszczególnych praktyk przewidzianych w 
akapicie pierwszym i dodawania nowych 
praktyk.

Or. fr
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Poprawka 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Państwa członkowskie dokonują 
wyboru zestawu trzech środków z listy 
określonej w ust. 1, których rolnicy będą 
przestrzegać na ich terytorium.  Państwa 
członkowskie korzystające z możliwości 
stosowania systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym, 
zgodnie z art. 20 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wdrożeniu odmiennego zestawu środków 
w różnych regionach zgodnie z 
regionalnymi praktykami i warunkami 
klimatycznymi, na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tej decyzji do dnia 1 sierpnia 
2013 r.  Komisja zatwierdza zestaw 
środków wybranych przez państwa 
członkowskie, uwzględniając równoważne 
kryteria efektywności w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu oraz równowagę 
osiągniętą między środkami wybranymi 
na podstawie niniejszego rozdziału a 
programami agro-środowiskowo-
klimatycznymi ustanowionymi zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].
Jeżeli Komisja nie zgadza się z zestawem 
środków przedłożonych przez państwo 
członkowskie, właściwe organy państwa 
członkowskiego i służby Komisji zachęca 
się do wymiany informacji i przesłanek 
uzasadniających ich odpowiednie 
stanowiska, w celu znalezienia 
polubownego rozwiązania.  Jeżeli w 
okresie dwóch miesięcy od pierwotnego 
powiadomienia Komisja uważa, że zestaw 
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środków wybranych w państwie 
członkowskim nie spełnia wystarczającego 
i równoważnego poziomu ochrony 
środowiska i klimatu, może podjąć decyzję 
o nałożeniu na państwo członkowskie 
środków, o których mowa w art. 30, 31 i 
32 jako zestawu środków mających od tej 
chwili zastosowanie w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście zapewniające paletę wyboru nie może zmniejszać korzyści ekologicznych i 
klimatycznych realizowanych za pomocą składnika ekologizacji w płatnościach 
bezpośrednich.  Elastyczności dla państw członkowskich musi towarzyszyć odpowiedzialność i 
kontrola;  dlatego należy przeprowadzić konsultacje z Komisją w zakresie wyborów 
dokonanych w tym kontekście przez państwo członkowskie, a także upoważnić ją do 
zapewnienia, by decyzje krajowe zapewniały równoważne wyniki w Unii.

Poprawka 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Wprowadzenie w życie wypłat na 
„ekologizację” („greening”) powinno 
przebiegać w sposób ujednolicony w całej 
UE; należy wyliczyć te wypłaty na 
podstawie współczynnika kwoty 
maksymalnego rocznego wsparcia 
przyznawanego na zasadzie wypłat 
bezpośrednich dla 27 państw 
członkowskich do kwalifikującej się 
powierzchni rolniczej w 2014 roku, 
uwzględniając odsetek gospodarstw, które 
do tego czasu powstaną; dzięki temu do 
2014 roku zostanie zagwarantowana 
równa wartość środowiskowa we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. pt
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Poprawka 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Gospodarstwa rolne, których co 
najmniej 80% powierzchni stanowią 
trwałe użytki zielone i pastwiska oraz 
które spełniają wymóg, o którym mowa w 
ust. 1 lit. b), zwalnia się z obowiązku 
spełnienia wymogów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i c).

Or. fr

Poprawka 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa 
członkowskie przyznają płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w 
zależności od przestrzegania przez nich 
art. 30, 31 i 32.

2. Państwa członkowskie lub regiony 
mogą proponować Komisji inne praktyki 
korzystne dla klimatu i środowiska, 
alternatywne względem środków 
określonych w poprzednim ustępie w 
zależności od charakterystyki 
produkcyjnej i środowiskowej państwa 
członkowskiego lub regionu.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy zmienić sformułowania odnoszące się do płatności związanych z ekologizacją, tak aby 
zwiększyć elastyczność i rozszerzyć zakres proponowanych środków. Proponuje się, aby 
płatności związane z ekologizacją nie były wymogiem, ale uzupełnieniem podstawowych 
płatności, a także aby można było proponować nowe środki na rzecz ekologizacji, tak aby 
każde państwo członkowskie lub region mogły proponować swoje środki na rzecz ekologizacji 
w zależności od charakterystyki każdego obszaru. Komisja powinna być informowana o tych 
środkach i je zatwierdzać.

Poprawka 1385
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają dodatkową płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym dwóch praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie jako istotne, oraz 
w zależności od przestrzegania przez nich 
art. 30, 31 i 32, 32a (nowego) i 32b 
(nowego).

Or. en

Poprawka 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

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

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa 
członkowskie przyznają płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej ani liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z dwóch praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

Or. en

Poprawka 1387
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym dwóch praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt ograniczony wykaz nieuwzględniający różnorodności występującej w europejskim 
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rolnictwie byłby bardzo nieskuteczny.  Państwo członkowskie powinno mieć możliwość 
wyboru środków najbardziej odpowiadających jego celom z wykazu środków europejskich.  W 
przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko nadmiernych kosztów na etapie realizacji dla 
niektórych rolników lub regionów, co bezpośrednio pociągnęłoby za sobą rezygnację z 
udziału wielu rolników.

Poprawka 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
mogą na szczeblu krajowym lub 
regionalnym przyznać płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, 
określonych w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 
i 32.

Or. en

Poprawka 1389
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
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(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
mogą na szczeblu krajowym lub 
regionalnym przyznać płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, 
określonych w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 
i 32.

Or. en

Poprawka 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają dodatkową płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

Or. en

Poprawka 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają dodatkową płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

Or. en

Poprawka 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa 
członkowskie przyznają płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej i liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7, państwa członkowskie przyznają 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, rolnikom przestrzegającym tych 
spośród praktyk, o których mowa w ust. 1, 
które mają zastosowanie w przypadku ich 
gospodarstwa, oraz w zależności od 
przestrzegania przez nich art. 30, 31, 32 i 
32 a.

Or. es
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Poprawka 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych praktyk, o których 
mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

Or. es

Poprawka 1394
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych praktyk, o których 
mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.
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Or. en

Poprawka 1395
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają 
zastosowanie w celu poprawy ich praktyk 
rolniczych i ochrony środowiska zgodnie z 
ust. 1, oraz w zależności od przestrzegania 
przez nich art. 30, 31 i 32.

Or. en

Poprawka 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
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przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, i którzy 
wypełniają dodatkowe zobowiązania z 
zakresu dobrego zarządzania 
środowiskiem, oraz w zależności od 
przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 32.

Or. es

Poprawka 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa 
członkowskie przyznają płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7, państwa członkowskie przyznają 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, rolnikom przestrzegającym 
wymogów, o których mowa w ust. 1, które 
mają w ich przypadku zastosowanie, oraz 
w zależności od przestrzegania przez nich 
art. 29, 30, 31 i 32.

Or. en

Poprawka 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
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finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i
32.

finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31, 32, 
32a, 32b, lub 32c.

Or. en

Poprawka 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32.

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 
nałożonych na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr […] [HZR], państwa członkowskie 
przyznają płatność, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych praktyk, o których 
mowa w ust. 1, które mają w ich 
przypadku zastosowanie, oraz w zależności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32. Zmniejszenia i kary nałożone na te 
płatności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr […] [HZR] nie powinny w żadnym 
wypadku przekraczać wartości tych 
płatności.

Or. es

Uzasadnienie

Drugi akapit dodaje się po to, aby zapewnić, że ewentualne zmniejszenia i kary za 
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niestosowanie praktyk upoważniających do płatności związanych z ekologizacją stosują się 
wyłącznie do tego składnika pomocy, niezależnie od innych składników pomocy, a zatem bez 
wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego.

Poprawka 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmniejszenia i kary nałożone na te 
płatności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr […] [HZR] nie powinny w żadnym 
wypadku przekraczać wartości tych 
płatności.

Or. es

Poprawka 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmniejszenia i kary nałożone na te 
płatności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr […] [HZR] nie powinny w żadnym 
wypadku przekraczać wartości tych 
płatności.

Or. es

Poprawka 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W okresie pierwszych dwóch lat 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
rolnicy zobowiązani są stosować tylko 
jedną z trzech praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, o 
których mowa w niniejszym rozdziale.

Or. fr

Poprawka 1403
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.  Wszelkie ewentualne kary za 
nieprzestrzeganie przepisów art. 30, 31 i 
32 mogą wykraczać poza płatność, o 
której mowa w niniejszym rozdziale.
Wszelkie zmniejszenia i kary nałożone za 
taką niezgodność pozostają w gestii 
państw członkowskich i regionów, w 
których niezgodność ta wystąpiła.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności z tytułu ekologizacji muszą być ściśle powiązane z płatnościami podstawowymi, 
ponieważ istotne znaczenie ma to, by wszyscy rolnicy otrzymujący fundusze UE przestrzegali 
minimalnych norm środowiskowych, dostarczając środowiskowe dobra publiczne w całej UE.

Poprawka 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

skreślony

Or. es

Poprawka 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, a także 
rolnicy korzystający ze wsparcia agro-
środowiskowo-klimatycznego na mocy art. 
29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] są 
tym samym uprawnieni do płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale w 
odniesieniu do obszaru kwalifikowalnego 
spełniającego te warunki.

Or. es

Poprawka 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, a także 
rolnicy korzystający ze wsparcia agro-
środowiskowo-klimatycznego na mocy art. 
29 rozporządzenia (WE) nr […] [RDR] są 
tym samym uprawnieni do płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale w 
odniesieniu do obszaru kwalifikowalnego 
spełniającego te warunki.

Or. es

Uzasadnienie

Gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 podlegają istotnym ograniczeniom 
działalności produkcyjnej, co w wielu przypadkach pociąga za sobą dodatkowe koszty i/lub 
utratę dochodów. Jeżeli rolnicy stosują środki agro-środowiskowo-klimatyczne, spełniają tym 
samym zobowiązania o wyższym poziomie wymagań niż określone tutaj wymagania, których 
spełnienie uprawnia ich do otrzymywania publicznych środków środowiskowych.

Poprawka 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem, że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, a także 
rolnicy korzystający ze wsparcia agro-
środowiskowo-klimatycznego na mocy art. 
29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] są 
tym samym uprawnieni do płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale w 
odniesieniu do obszaru kwalifikowalnego 
spełniającego te warunki.
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Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z kryterium stanowiącym, że gospodarstwa objęte ograniczeniami środowiskowymi 
muszą być automatycznymi beneficjentami płatności związanych z ekologizacją.

Poprawka 1408
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE lub w 
obszarach chronionych objętych 
dyrektywą 2000/60/WE lub w obszarach 
chronionych objętych przepisami 
krajowymi w celu ochrony środowiska 
naturalnego, są uprawnieni do płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale.

Or. en

Poprawka 1409
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, w zależności od 
powierzchni gospodarstwa rolnego 
objętego dyrektywami 92/43/EWG lub 
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jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

2009/147/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Gospodarstwa rolne objęte dyrektywami 92/43/EWG lub 2009/147/WE wymagają stosowania 
praktyk korzystnych dla środowiska i różnorodności biologicznej.  Dotyczy to również sieci 
Natura 2000 w związku z ekologizacją, która stanowi czytelną oznakę chęci przyczynienia się 
w ramach WPR do ochrony siedlisk i gatunków w UE.

Poprawka 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, pod warunkiem że 
przestrzegają praktyk, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 
jakim praktyki te są w danym 
gospodarstwie rolnym zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw.

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE, są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale.

Or. en

Poprawka 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

3a. Komisja zatwierdza propozycje państw 
członkowskich i regionów, o których 
mowa w poprzednim ustępie, w trybie 
określonym w art. 56.

Or. es

Poprawka 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rolnicy, których gospodarstwa są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych siecią Natura 2000 
oraz obszarach, na których natura jest 
chroniona, są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. pt

Poprawka 1413
Agnès Le Brun

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rolnicy, których gospodarstwa rolne 
objęte są krajowym systemem uznanym ze 
względu na swój wkład w ochronę 
środowiska, otrzymują płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, pod 
warunkiem udzielenia stosownej zgody 
przez Komisję.
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Or. fr

Poprawka 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli spełniają dowolny z 
poniższych kryteriów bycia „ekologicznym 
z definicji”:

- rolnicy w systemach rolno-
środowiskowych, zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];  lub

- rolnicy ekologiczni, zgodnie z art. 30 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];  lub
- rolnicy, których gospodarstwo posiada 
certyfikat w ramach krajowego systemu 
certyfikacji ekologicznej, zatwierdzonego 
przez Komisję jako posiadający wpływ na 
środowisko naturalne co najmniej 
równoważny z wpływem, jaki mają 
podstawowe kryteria ekologizacji;  lub
– rolnicy, w przypadku których użytki 
zielone zajmują ponad 70% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych.

Or. en

Poprawka 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
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art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:

- rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego; lub
- beneficjenci płatności agro-
środowiskowo-klimatycznych 
ustanowionych na mocy art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];
- gospodarstwa zlokalizowane na 
obszarach Natura 2000;
- gospodarstwa, w których dominującą 
powierzchnię zajmują użytki zielone i 
pastwiska;
- rolnicy, których gospodarstwa uzyskały 
certyfikat w ramach krajowych lub 
regionalnych systemów certyfikacji 
ekologicznej;
- szczególne obszary krajowe (np. obszary 
krasowe, łęgi, łąki na obszarach 
zalewowych).

Or. en

Poprawka 1416
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, o ile spełniają dowolne z 
poniższych kryteriów bycia „ekologicznym 
z definicji”:
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- rolnicy w systemach rolno-
środowiskowych, zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] lub 
równoważnymi przepisami krajowymi;
lub
- rolnicy należący do systemów 
różnorodności biologicznej, zgodnie z 
przepisami krajowymi;  lub
- rolnicy ekologiczni, zgodnie z art. 30 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];  lub
- rolnicy, których gospodarstwo posiada 
certyfikat w ramach krajowego systemu 
certyfikacji ekologicznej, zatwierdzonego 
przez Komisję jako posiadający wpływ na 
środowisko naturalne co najmniej 
równoważny z wpływem, jaki mają 
podstawowe kryteria ekologizacji;  lub
– rolnicy, w przypadku których użytki 
zielone zajmują ponad 70% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych.

Or. en

Poprawka 1417
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:

– rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego, lub
– beneficjenci określonych agro-
środowiskowo-klimatycznych płatności 



AM\909517PL.doc 85/177 PE494.483v01-00

PL

ustanowionych na mocy art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], lub
– beneficjenci krajowego lub 
regionalnego systemu certyfikacji o 
uznanej wartości środowiskowej, lub
– rolnicy posiadający co najmniej 50% 
trwałych użytków zielonych na 
kwalifkowalnym obszarze.

Or. de

Poprawka 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:    - rolnicy, którzy mają co 
najmniej 20% obszarów leśnych;

- rolnicy, u których użytki zielone zajmują 
ponad 50% powierzchni kwalifikujących 
się użytków rolnych;
- rolnicy, którzy są w 100% certyfikowani 
jako korzystający ze zrównoważonych 
metod upraw rolnych, w tym ze 
zintegrowanej działalności rolniczej.

Or. en

Poprawka 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:

- grunty orne w gospodarstwie mają 
powierzchnię mniejszą niż 15 hektarów, 
lub
- obszar Natura 2000 obejmuje ponad 
50% powierzchni gruntów rolnych w 
gospodarstwie, lub
- obszary w ramach środków agro-
środowiskowo-klimatycznych, zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR], obejmują ponad 50% powierzchni 
gruntów rolnych gospodarstwa,
- rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego.

Or. en

Poprawka 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:
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- rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego; lub

- beneficjenci agro-środowiskowo-
klimatycznych płatności ustanowionych 
na mocy art. 29 rozporządzenia (UE) nr
[…] [RDR]; lub
- rolnicy posiadający uprawy o
szczególnym znaczeniu dla środowiska i 
krajobrazu.

Or. it

Poprawka 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są co najmniej 
jedną z następujących kategorii:

- rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego,
- rolnicy spełniający wymogi określone w 
niezależnie uznawanych certyfikowanych 
systemach krajowych lub regionalnych 
zapewniających korzyści w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie niektórych systemów jako „ekologicznych z definicji” będzie sprzyjać 
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rozwojowi tych systemów, zajmujących się problematyką zarówno utraty różnorodności 
biologicznej, jak i zmiany klimatu.  Przyspieszy to rozwój lepiej zrównoważonego rolnictwa 
oszczędzającego zasoby.

Poprawka 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli należą do następujących 
kategorii: – rolnicy spełniający wymogi 
określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
rolnictwa ekologicznego; lub

– beneficjenci agro-środowiskowo-
klimatycznych płatności ustanowionych 
na mocy art. 29 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR]; lub
– rolnicy posiadający powierzchnie 
przeznaczone pod trwałe użytki zielone, 
uprawy trwałe, uprawy rosnące w wodzie 
lub uprawy roślin strączkowych na 
powierzchniach przeznaczonych do tych 
zastosowań; lub
– beneficjenci posiadający grunty 
znajdujące się na obszarach sieci Natura 
2000.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uznać znaczenie dla środowiska nieodłącznie związane z niektórymi uprawami 
i systemami produkcji, które z definicji powinny zostać objęte płatnościami związanymi 
z ekologizacją bez konieczności realizowania dodatkowych praktyk, takimi jak: trwałe użytki 
zielone ze względu na zatrzymywanie CO2, przeciwdziałanie erozji i pustynnieniu oraz 
utrzymanie krajobrazu; uprawy ryżu ze względu na kluczową rolę tego ekosystemu rolnego 
w utrzymywaniu fauny i flory związanej z terenami podmokłymi itd.
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Poprawka 1423
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami: – rolnicy spełniający wymogi 
określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
rolnictwa ekologicznego; lub

– beneficjenci agro-środowiskowo-
klimatycznych płatności ustanowionych 
na mocy art. 39 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 lub art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR]; lub
– beneficjenci płatności z tytułu 
interwencji lub działań określonych w 
wytycznych środowiskowych, mających 
zastosowanie do programów operacyjnych 
w ramach jednolitej wspólnej organizacji 
rynku.
Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-
klimatycznymi na podstawie art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR] bądź interwencjami lub 
działaniami określonymi w wytycznych 
środowiskowych, mających zastosowanie 
do programów operacyjnych w ramach 
jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Or. it

Poprawka 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami: – rolnicy spełniający wymogi 
określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
rolnictwa ekologicznego; lub

– beneficjenci agro-środowiskowo-
klimatycznych płatności ustanowionych 
na mocy art. 39 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 lub art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];
– rolnicy, którzy spełniają wytyczne 
środowiskowe, mające zastosowanie do 
programów operacyjnych w ramach 
jednolitej wspólnej organizacji rynku lub 
wytyczne rolno-środowiskowe 
zatwierdzone na szczeblu krajowym.

Or. it

Poprawka 1425
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami: – rolnicy spełniający wymogi 
określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
rolnictwa ekologicznego; lub
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– beneficjenci agro-środowiskowo-
klimatycznych płatności ustanowionych 
na mocy art. 39 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 lub art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. it

Poprawka 1426
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami: – rolnicy spełniający wymogi 
określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
rolnictwa ekologicznego,
– beneficjenci płatności 
agro-środowiskowo-klimatycznych 
ustanowionych na mocy art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR],
– obszary pokryte uprawami trwałymi, lub
– gospodarstwa, których co najmniej 75% 
zajmują trwałe obszary pokryte trawą lub 
obszary objęte ochroną na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 
2009/147/WE.

Or. bg

Poprawka 1427
Christofer Fjellner

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

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający co najmniej jeden z 
wymogów określonych w lit. a)-c) są tym 
samym uprawnieni do płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale.

a) Wymogi określone w art. 29 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w 
odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. 

b)  Udział w programie środków agro-
środowiskowo-klimatycznych zgodnie z 
art. 39 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr1698/2005 lub art. 29 ust. 2 
(rozporządzenia RDP).  Zakres, w jakim 
gospodarstwo musi być objęte różnymi 
środkami/operacjami, jest określony w 
programie.
c)  Udział w prowadzonych przez podmiot 
trzeci systemach certyfikacji w dziedzinie 
rolnictwa.  O systemie certyfikacji 
decyduje państwo członkowskie i 
powiadamia się o nim Komisję.

Or. en

Poprawka 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:

- rolnicy spełniający wymogi określone w 
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art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego; lub
- rolnicy spełniający wymogi programów 
agro-środowiskowo-klimatycznych 
wykraczających poza wymogi ekologizacji.

Or. en

Poprawka 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego oraz art. 27 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do 
zobowiązań rolno-środowiskowych są tym
samym uprawnieni, bez uszczerbku dla 
płatności dokonywanych na podstawie art. 
27 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy spełniający wymogi programów rolno-środowiskowych powinni być uprawnieni do 
płatności z tytułu ekologizacji.

Poprawka 1430
Hans-Peter Mayer

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

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym
rozdziale, a także rolnicy, których 
kwalifikowalne obszary w ponad 50% 
służą do uprawy traw lub stanowią trwałe 
użytki zielone.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uznanie szczególnego znaczenia użytków zielonych dla celów 
związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska.

Poprawka 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego lub stosujący ogólne zasady 
integrowanej ochrony roślin, określone w 
załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 
128/2009, są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Poprawka 1432
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.  Uprawnienie to ma również 
zastosowanie do rolników, których użytki 
rolne znajdują się na obszarach ochrony 
środowiska uznanych przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, oraz użytków rolnych 
objętych zobowiązaniami rolno-
środowiskowymi w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawka 1433
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Produkcja według zasad rolnictwa 
ekologicznego zgodnie z art. 29 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007;

Or. de

Poprawka 1434
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi innych 
programów rolno-środowiskowych w 
swoim gospodarstwie, które w znacznym 
stopniu przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia pestycydów, utrzymania i 
zwiększenia żyzności gleb oraz łagodzenia 
zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1435
Marian Harkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, w których gospodarstwach ponad 
70% kwalifikującej się powierzchni 
użytków rolnych stanowią użytki zielone, 
lub rolnicy, których gospodarstwa 
uzyskały certyfikat w ramach krajowych 
lub regionalnych systemów certyfikacji 
ekologicznej, są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Poprawka 1436
Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy dotyczy tylko tych 
jednostek gospodarstwa, które spełniają 
wymogi określone w lit. a), b), c) lub d).
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Or. de

Poprawka 1437
James Nicholson, Diane Dodds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, których kwalifikująca się 
powierzchnia użytków rolnych, o której 
mowa w art. 26 ust. 1, składa się w co 
najmniej 75% z trwałych użytków 
zielonych, są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarstwa, w których co najmniej 75% powierzchni zajmują trwałe użytki zielone, 
powinny być uznawane za ekologiczne z definicji.   To głównie gospodarstwa z trwałymi 
użytkami zielonymi, które produkują niewielkie ilości zbóż.   Poddanie tych gospodarstw 
wymogom ekologizacji zachęci do wprowadzenia monokultury trawiastej i spowoduje 
nieproporcjonalne koszty administracyjne.

Poprawka 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
dokonaniu płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale, na rzecz rolników, o 
ile przestrzegają oni praktyk rolnych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, 
określonych przez państwo członkowskie.
Takie praktyki mają równoważną wartość 
w odniesieniu do ochrony środowiska lub 
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klimatu, co praktyki, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwi to państwom członkowskim finansowanie uproszczonego systemu typu rolno-
środowiskowego w pierwszym filarze jako alternatywy wobec środków ekologizacji.

Poprawka 1439
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy posiadający powierzchnie 
przeznaczone pod trwałe użytki zielone, 
trwałe uprawy, uprawy roślin 
strączkowych lub ryżu są uprawnieni do 
dodatkowych płatności, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, bez potrzeby 
przestrzegania dodatkowych praktyk 
rolniczych, o których mowa w ust. 1 w 
odniesieniu do powierzchni przeznaczonej 
do tych zastosowań.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uznać wartość dla środowiska nieodłącznie związaną z pewnymi uprawami.

Poprawka 1440
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To uznanie stosuje się również w 
przypadku rolników, których 
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gospodarstwa położone są na obszarach 
chronionych, uznanych przez państwa 
członkowskie na poziomie krajowym lub 
regionalnym, oraz w przypadku 
gospodarstw będących beneficjentami 
zobowiązań rolno-środowiskowych w 
zakresie programów rozwoju wsi.

Or. pt

Poprawka 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie to ma zastosowanie również do 
tych rolników, których gospodarstwa 
rolne są całkowicie lub częściowo 
położone na obszarach objętych 
dyrektywą 92/43/EWG lub dyrektywą 
2009/147/WE, a także do rolników 
korzystających ze wsparcia agro-
środowiskowo-klimatycznego na mocy art. 
29 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. es

Uzasadnienie

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.
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Poprawka 1442
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

osoby składające wniosek o środki rolno-
środowiskowe zgodnie z art. 29 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia COM(2011) 
627/3 w sprawie rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. de

Poprawka 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wypłaty płatności, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, uprawnione są 
również gospodarstwa objęte 
zintegrowanym zbiorowym planem 
zarządzania, które jako całość wykażą 
zgodność z wymaganiami określonymi w 
ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu zgodności z uwagami uwzględnionymi w postaci poprawki do 
punktu 26a preambuły.

Poprawka 1444
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gospodarstwa znajdujące się na obszarach 
górskich zgodnie z art. 18 rozporządzenia 
(WE) 1257/1999;

Or. de

Poprawka 1445
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja przebiega według wytycznych 
dotyczących upraw zgodnie z zasadą 
zintegrowanej produkcji.

Or. de

Poprawka 1446
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego:

– wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007, lub

– kwalifikujących się do agro-
środowiskowo-klimatycznych płatności 
ustanowionych na mocy art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], lub
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– objętych krajowym lub regionalnym 
systemem certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej, lub
– posiadających co najmniej 50% 
trwałych użytków zielonych na 
kwalifkowalnym obszarze.

Or. de

Poprawka 1447
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do obszarów gospodarstwa 
rolnego objętych działaniami lub 
wymogami określonymi w tym akapicie.

Or. it

Poprawka 1448
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do obszarów gospodarstwa 
rolnego objętych działaniami lub 
wymogami określonymi w tym akapicie.

Or. it
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Poprawka 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego, w których grunty orne 
gospodarstwa obejmują mniej niż 15 
hektarów lub obszar Natura 2000 
obejmuje ponad 50% powierzchni 
gruntów rolnych gospodarstwa lub 
wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
ponad 50% powierzchni ich użytków 
rolnych jest objętych środkami agro-
środowiskowo-klimatycznymi, na 
podstawie art. 29 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR].

Or. en

Poprawka 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-
klimatycznymi na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];
certyfikowanych w ramach krajowych lub 
regionalnych systemów certyfikacji 
ekologicznej;  znajdujących się na 
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obszarach Natura 2000;  szczególnych 
terytoriów krajowych.

Or. en

Poprawka 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-
klimatycznymi na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] lub 
przeznaczonych pod uprawy trwałe, 
uprawy rosnące w wodzie lub uprawy 
roślin strączkowych, albo też położonych 
na obszarach sieci Natura 2000.

Or. es

Poprawka 1452
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 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-
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klimatycznymi na podstawie art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR] bądź interwencjami lub 
działaniami określonymi w wytycznych 
środowiskowych, mających zastosowanie 
do programów operacyjnych w ramach 
jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Or. it

Poprawka 1453
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-
klimatycznymi na podstawie art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

Or. it

Poprawka 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
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rozporządzenia (WE) nr 834/2007. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
które spełniają wymagania akapitu 
drugiego, chyba że obszary objęte 
produkcją ekologiczną lub spełniające 
wyższe wymagania środowiskowe 
stanowią wysoki procent gospodarstwa 
(ponad 50%), w którym to przypadku 
płatność zostanie wypłacona za cały 
obszar kwalifikowalny gospodarstwa.

Or. es

Uzasadnienie

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Poprawka 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych krajowym lub regionalnym 
systemem certyfikacji korzystnej dla 
środowiska i klimatu.

Or. en
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Poprawka 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Odstępstwo dotyczące rolnictwa 
ekologicznego ma zastosowanie wyłącznie 
do jednostek gospodarstwa rolnego 
wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Or. en

Poprawka 1457
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolników spełniających zobowiązania 
podjęte zgodnie z art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
[…] [RDR] lub rolników, których 
gospodarstwo jest certyfikowane 
w ramach krajowych lub regionalnych 
systemów certyfikacji ekologicznej, uważa 
się za przestrzegających jednej lub kilku 
odnośnych praktyk rolniczych, o których 
mowa w ust. 1, pod warunkiem, że te 
zobowiązania i systemy certyfikacji 
ekologicznej spełniają następujące 
warunki:
a)  obejmują całą część gospodarstwa 
rolnika, która jest objęta odnośnymi 
praktykami, o których mowa w ust. 1;
b)  są tego samego typu co praktyki, 
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o których mowa w ust. 1;  oraz
c)  pod względem korzyści dla klimatu 
i środowiska wykraczają poza praktyki, 
o których mowa w ust. 1.
Co do systemów certyfikacji ekologicznej, 
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
one skuteczne, bezstronne i przejrzyste.

Or. en

Poprawka 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolników spełniających zobowiązania 
podjęte zgodnie z art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
[…] [RDR] lub rolników, których 
gospodarstwo jest certyfikowane 
w ramach krajowych lub regionalnych 
systemów certyfikacji ekologicznej, uważa 
się za przestrzegających jednej lub kilku 
odnośnych praktyk rolniczych, o których 
mowa w ust. 1, pod warunkiem, że te 
zobowiązania i systemy certyfikacji 
ekologicznej spełniają następujące 
warunki:
- obejmują całą część gospodarstwa 
rolnika, która jest objęta odnośnymi 
praktykami, o których mowa w ust. 1;
- powodują te same skutki co praktyki, 
o których mowa w ust. 1;
- pod względem korzyści dla klimatu 
i środowiska wykraczają poza praktyki, 
o których mowa w ust. 1.
Co do systemów certyfikacji ekologicznej, 
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
one skuteczne, bezstronne i przejrzyste.
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Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia skutków i wpływu środków ekologizacji oraz uniknięcia różnic przy 
określaniu środków wśród rolników.

Poprawka 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolnicy, którzy stosują środki rolno-
środowiskowe na podstawie art. 29 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr […] [RDR] lub 
których gospodarstwa uzyskały certyfikat 
w ramach krajowych lub regionalnych 
systemów certyfikacji ekologicznej, są tym 
samym uprawnieni do płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale.  Systemy 
certyfikacji ekologicznej powinny być 
skuteczne, bezstronne i przejrzyste oraz 
zapewniać równoważne lub dodatkowe 
korzyści dla klimatu i środowiska na 
szczeblu regionalnym w porównaniu do 
praktyk określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1460
Robert Dušek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że rolnicy są uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli spełniają co najmniej 
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jedno z następujących kryteriów:
- 100% certyfikowanego zrównoważonego 
rolnictwa,
- gospodarstwa rolne, których co najmniej 
50% powierzchni użytków rolnych jest 
objętych określonymi programami rolno-
środowiskowymi,
- gospodarstwa rolne, w których co 
najmniej 50% ich powierzchni użytków 
rolnych znajduje się w obszarze Natura 
2000 o szczególnych ograniczeniach 
użytkowania rolniczego wynikających z 
celu ochrony.

Or. en

Poprawka 1461
Hynek Fajmon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że rolnicy są uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli spełniają co najmniej 
jedno z następujących kryteriów:
- 100% certyfikowanego zrównoważonego 
rolnictwa,
- gospodarstwa rolne, których co najmniej 
50% powierzchni użytków rolnych jest 
objętych określonymi programami rolno-
środowiskowymi,
- gospodarstwa rolne, w których co 
najmniej 50% ich powierzchni użytków 
rolnych znajduje się w obszarze Natura 
2000 o szczególnych ograniczeniach 
użytkowania rolniczego wynikających z 
celu ochrony.

Or. en
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Poprawka 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, kiedy utrzymują obecne 
ekstensywne systemy upraw drzew 
oliwnych, winorośli i sadów, w których 
drzewa mają charakter standardowy lub 
półstandardowy, o niskiej gęstości, 
nienawadniane, które w niewielkim 
stopniu korzystają z dodatków i w których 
dopuszcza się spontaniczny (bez zasiewu) 
wzrost niższego piętra upraw w okresie 
między jesienią a wiosną.

Or. en

Poprawka 1463
Béla Glattfelder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, w odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych pod uprawy trwałe.

Or. en

Poprawka 1464
Britta Reimers
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Do czasu wejścia w życie postanowień 
określonych w art. 93 wniosku Komisji w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania 
jej, rolnicy spełniający zasady i 
postanowienia określone w załączniku III 
do dyrektywy 2009/128 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
integrowanej ochrony roślin są 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale.

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, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016.  A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Poprawka 1465
Elisabeth Köstinger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rolnicy, którzy korzystają z co 
najmniej jednego obszarowego środka 
rolno-środowiskowego obejmującego całe 
gospodarstwo lub z dwóch lub więcej 
środków rolno-środowiskowych, które 
obejmują podobne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu i 
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ochrony środowiska, również są 
automatycznie uprawnieni do płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale.

Or. de

Uzasadnienie

Środki agro-środowiskowo-klimatyczne stosowane w EFRROW są zgodne z ogólnymi 
założeniami WPR i mogą się pokrywać ze środkami w zakresie ekologizacji w ramach 
płatności bezpośrednich. Certyfikowane programy rolno-środowiskowe powinny domyślnie 
spełniać warunki art. 29 bez podwyższania wymogów podstawowych. Stanowią one 
różnorodny pakiet środków dostosowanych do poszczególnych gospodarstw, którego 
podstawowe wymagania są znacznie wyższe niż warunki dotyczące środków w zakresie 
ekologizacji.

Poprawka 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Rolnicy, w których gospodarstwach 
ponad 70% kwalifikującej się powierzchni 
użytków rolnych stanowią użytki zielone, 
lub rolnicy, których gospodarstwa 
uzyskały certyfikat w ramach krajowych 
lub regionalnych systemów certyfikacji 
ekologicznej, są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Poprawka 1467
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Systemy równoważności, o których 
mowa w rozdziałach 3a i 4, nie skutkują w 
żadnym wypadku podwójną płatnością w 
jakiejkolwiek postaci.

Or. fr

Poprawka 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55, aby 
dodatkowo określić warunki związane ze 
stosowaniem akapitu drugiego w 
odniesieniu do systemów certyfikacji, o 
których mowa w akapicie pierwszym, w 
celu zagwarantowania, że przynoszą one 
korzyści klimatowi i środowisku co 
najmniej równoważne z korzyściami ze 
środków określonych w art. 30, 31, 32, 
32a, 32b i 32c.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczową zasadą, która powinna określać, czy system certyfikacji może zostać uznany za tym 
samym spełniający warunki składnika ekologizacji, jest koncepcja równoważności, w 
przeciwieństwie do charakteru/rodzaju środków.

Poprawka 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

skreślony

Or. it

Poprawka 1470
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

skreślony

Or. en

Poprawka 1471
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 5. Dodatkowa płatność, o której mowa w 



PE494.483v01-00 116/177 AM\909517PL.doc

PL

stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 
ust. 1, której kwotę oblicza się rocznie, 
dzieląc kwotę wynikającą ze stosowania 
art. 33 ust. 1 przez łączną liczbę 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
w odnośnym państwie członkowskim 
zgodnie z art. 26.

ust. 1, stanowi odsetek płatności 
bezpośrednich otrzymywanych rocznie na 
gospodarstwo rolne z wyłączeniem 
płatności przewidzianych w art. 34, 36, 38 
niniejszego rozporządzenia.  Na potrzeby 
finansowania dodatkowej płatności, o 
której mowa w ust. 1, odsetek 
przewidziany w akapicie pierwszym ustala 
się na poziomie 30%.

Or. fr

Poprawka 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi 30% płatności podstawowej 
uzależnionej od zgodności z przepisami 
tytułu III rozdział 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, wypłacaną poszczególnym rolnikom 
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kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

jako określony odsetek oprócz ich 
płatności podstawowej.

Or. en

Poprawka 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, która jest wypłacana poszczególnym 
rolnikom jako określony procent ich 
płatności podstawowej.

Or. es

Uzasadnienie

Stosowanie jednolitej stawki dla płatności związanych z ekologizacją może być przyczyną 
nierówności w poziomie płatności bezpośrednich dla poszczególnych rolników. Aby złagodzić 
ten efekt, proponuje się poprawkę do tego artykułu, mającą na celu wprowadzenie 
indywidualnie obliczanych płatności związanych z ekologizacją.

Poprawka 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
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się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, wypłacaną poszczególnym rolnikom 
jako określony odsetek oprócz ich 
płatności podstawowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przydzielenie 30% puli krajowej na zasadzie ryczałtowej na ekologizację spowoduje odgórne 
i gwałtowne dostosowanie wysokości płatności bezpośredniej na poziomie poszczególnych 
rolników.

Poprawka 1476
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, wypłacaną poszczególnym rolnikom 
jako określony odsetek oprócz ich 
płatności podstawowej.

Or. en

Poprawka 1477
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
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się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, wypłacaną poszczególnym rolnikom 
jako określony odsetek oprócz ich 
płatności podstawowej.

Or. en

Poprawka 1478
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1 na rzecz rolników, którzy podjęli decyzję 
o udziale w systemie płatności za praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, której kwotę oblicza się 
rocznie, dzieląc kwotę wynikającą ze 
stosowania art. 33 ust. 1 przez łączną 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych w odnośnym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 26.

Or. en

Poprawka 1479
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1 na rzecz rolników, którzy podjęli decyzję 
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kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

o udziale w systemie płatności za praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, której kwotę oblicza się 
rocznie, dzieląc kwotę wynikającą ze 
stosowania art. 33 ust. 1 przez łączną 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych w odnośnym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 26.

Or. en

Poprawka 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 
ust. 1, której kwotę oblicza się rocznie, 
dzieląc kwotę wynikającą ze stosowania 
art. 33 ust. 1 przez łączną liczbę 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
w odnośnym państwie członkowskim 
zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 
ust. 1, której kwotę oblicza się rocznie, 
dzieląc kwotę wynikającą ze stosowania 
art. 33 ust. 1 przez łączną liczbę hektarów 
uprawnionych do płatności, o której 
mowa w tytule III rozdział 2.

Or. fr

Poprawka 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
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ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

przez łączną liczbę kwalifikujących się 
hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim lub regionie 
zgodnie z art. 26.

Or. es

Uzasadnienie

Przy obliczaniu kwoty płatności należy uwzględnić stosowanie regionalnych pułapów dla 
składnika związanego z ekologizacją, o których mowa w art. 33 ust. 2.

Poprawka 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 
się hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 26.

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 
stanowi płatność roczną za kwalifikujący 
się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 
1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 
kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 
przez łączną liczbę kwalifikujących się 
hektarów zgłoszonych w odnośnym 
państwie członkowskim lub regionie 
zgodnie z art. 26.

Or. es

Poprawka 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:
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a) rolnicy posiadający co najmniej 20% 
kwalifikujących się hektarów na 
obszarach Natura 2000, na krajowych 
obszarach chronionych lub krajowych 
obszarach ochrony wód, lub
b) rolnicy posiadający co najmniej 50% 
użytków zielonych łącznie z obszarami 
wykorzystywanymi do uprawy pasz, lub
c) rolnicy posiadający kwalifikujące się 
hektary w ilości równej maksymalnie 
połowie średniej powierzchni określonej w 
załączniku VI niniejszego rozporządzenia, 
ale w każdym przypadku nie więcej niż 15 
hektarów gruntów ornych.

Or. de

Poprawka 1484
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a.  Rolnicy spełniający wymogi udziału w 
środkach rolno-środowiskowych, 
określone w art. 27 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005 w odniesieniu do 
programów rolno-środowiskowych, są tym 
samym uprawnieni, bez uszczerbku dla 
płatności dokonywanych na podstawie art. 
27 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Poprawka 1485
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a.  W państwach członkowskich, które na 
mocy art. 14 ust. 1 podejmują decyzję o 
udostępnieniu 10% swojego rocznego 
pułapu w co najmniej jednym roku z lat 
kalendarzowych 2014–2019 jako 
dodatkowego wsparcia na działania rolno-
środowiskowe należące do priorytetów (1), 
(4) i (5) w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR], rolnicy są w danych latach 
kalendarzowych tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. en

Poprawka 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a.  Jeżeli praktyki rolnicze, o których
mowa w niniejszym rozdziale, są już 
przestrzegane lub przekraczane na 
szczeblu regionalnym, wszystkie spośród 
tych praktyk uznaje się za spełniane przez 
wszystkich rolników w tym regionie.  Na 
szczeblu regionalnym należy podjąć 
monitorowanie w celu zapewnienia co 
najmniej utrzymania tych praktyk 
rolniczych.  Jeżeli nie są one 
przestrzegane, konieczne jest 
zastosowanie środków kontroli służących 
zapewnieniu ich przestrzegania na 
poziomie poszczególnych rolników.

Or. en
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Poprawka 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Rolnicy spełniający wymogi określone 
przez państwa członkowskie w odniesieniu 
do utrzymania gruntów są tym samym 
uprawnieni do płatności, o której mowa w 
niniejszym rozdziale.

Or. es

Poprawka 1488
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W odstępstwie od prognoz, o których 
mowa w art. 29 ust. 5, państwa 
członkowskie, które wybrały system 
częściowego ujednolicenia, zgodnie z art. 
22a, mogą ustalić kwotę płatności, o 
której mowa w ust. 1, jako stały procent 
wartości uprawnień do pomocy 
posiadanych przez rolników będących 
beneficjantami płatności za praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska. W tym przypadku państwo 
członkowskie ma prawo ustalić górny 
pułap kwoty płatności, o której mowa w 
art. 29 ust. 1.

Or. it

Poprawka 1489
Ivari Padar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Rolnicy, którym przyznano płatności 
agro-środowiskowo-klimatyczne na 
podstawie art. 29 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR], są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.  Akapit pierwszy ma 
zastosowanie wyłącznie do jednostek 
gospodarstwa rolnego wykorzystywanych 
do realizacji zobowiązań agro-
środowiskowo-klimatycznych zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy realizujący środki agro-środowiskowo-klimatyczne w ramach drugiego filaru 
przestrzegają dobrych praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu i nie powinni 
być zobowiązani do podejmowania środków ekologizacji w ramach pierwszego filaru. Kiedy 
całe gospodarstwo jest objęte zobowiązaniem agro-środowiskowo-klimatycznym, nie trzeba 
wdrażać żadnych środków ekologizacji.  Jeżeli obejmują one tylko jedną jednostkę 
gospodarstwa, konieczne jest zastosowanie ekologizacji w tych jednostkach, które nie są 
objęte zobowiązaniami agro-środowiskowo-klimatycznimi.

Poprawka 1490
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość ustalenia rocznej płatności za 
kwalifikujący się hektar według 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów, a zwłaszcza sposobu 
zagospodarowania gruntów.

Or. de
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Uzasadnienie

Na obszarach o niskiej rentowności (grunty orne i intensywnie eksploatowane użytki zielone 
zamiast ekstensywnych użytków zielonych) należy umożliwić stosowanie płatności 
podstawowych i/lub dotacji na ekologizację na zróżnicowanym poziomie. Jednolita stawka 
płatności mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której decydujące znaczenie przy rozdzielaniu 
płatności miałaby lokalizacja w danym regionie.

Poprawka 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Kary za niewypełnienie ustaleń, o 
których mowa w ust. 3, 3a i 4 niniejszego 
artykułu, dotyczą wyłącznie części 
odpowiadającej wypłacie za praktyki 
rolnicze, które są korzystne dla klimatu i 
środowiska.

Or. pt

Poprawka 1492
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55, aby 
dodatkowo określić warunki związane ze 
zobowiązaniami i systemami certyfikacji, 
o których mowa w ust. 4a.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia skutków i wpływu środków ekologizacji oraz uniknięcia różnic przy 
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określaniu środków wśród rolników.

Poprawka 1493
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 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55, aby 
dodatkowo określić warunki związane ze 
zobowiązaniami i systemami certyfikacji, 
o których mowa w ust. 4a, w celu 
zagwarantowania, że mają one taki sam 
charakter jak praktyki, o których mowa w 
ust. 1, pod względem korzyści, jakie 
przynoszą klimatowi i środowisku.

Or. it

Uzasadnienie

Uprawnia się Komisję do określenia dodatkowych warunków w celu zagwarantowania, że 
systemy certyfikacji oraz wymogi w zakresie ekologizacji mają taki sam charakter pod 
względem korzyści dla klimatu i środowiska.

Poprawka 1494
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, dodatkowo określa 
warunki związane ze zobowiązaniami i 
systemami certyfikacji, o których mowa w 
ust. 4a, w celu zagwarantowania, że mają 
one taki sam charakter pod względem 
korzyści, jakie przynoszą klimatowi i 
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środowisku.

Or. it

Poprawka 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających uproszczone 
przepisy dotyczące przestrzegania zasady 
współzależności w zakresie ochrony 
środowiska przez rolników otrzymujących 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Or. fr

Poprawka 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu lepszego definiowania 
dodatkowych rodzajów zobowiązań z 
zakresu dobrego zarządzania 
środowiskiem, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, oraz aby umożliwić 
dodawanie i definiowanie innych 
rodzajów zobowiązań z zakresu dobrego 
zarządzania środowiskiem, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.
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Or. es

Poprawka 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Rolnicy, którzy prowadzą 
gospodarstwo rolne w państwie 
członkowskim, które wprowadziło 
ogólnokrajową jednolitą płatność 
obszarową poprzez całkowite oddzielenie 
płatności od produkcji i w ten sposób 
podniosło wartość użytków zielonych, są 
automatycznie uprawnieni do płatności, o 
których mowa w niniejszym rozdziale.

Or. de

Poprawka 1498
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o włączeniu płatności, o której 
mowa w art. 29, do systemu płatności 
podstawowych określonego w tytule III 
rozdziale 1. W związku z tym obowiązują 
przepisy art. 29 ust. 1 na mocy tytułu VI 
rozporządzenia (UE) nr xxx / xxx [RF].

Or. de

Uzasadnienie

W wyniku połączenia płatności podstawowej z dotacją na ekologizację dwa systemy płatności 
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zostałyby zastąpione jednym. Analogicznie dotyczy to przepisów dotyczących kontroli i 
sankcji w przypadku włączenia „wymogów w zakresie ekologizacji” do zasad wzajemnej 
zgodności.

Poprawka 1499
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55, aby dodatkowo określić warunki 
związane ze zobowiązaniami i systemami 
certyfikacji, o których mowa w ust. 4a, w 
celu zagwarantowania, że mają one taki 
sam charakter pod względem korzyści, 
jakie przynoszą klimatowi i środowisku.
Wśród zobowiązań, których spełnienie jest 
warunkiem przyznania certyfikacji, należy 
uwzględnić również zobowiązania 
związane z:
efektywnością energetyczną;
efektywną gospodarką wodną;
gospodarowaniem substancjami 
odżywczymi;
pokrywą gleby zimą.

Or. it

Poprawka 1500
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
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Przewidziana w art. 20 i 29 możliwość 
dokonywania na szczeblu regionalnym 
płatności na rzecz praktyk rolniczych 
korzystnych dla środowiska i klimatu 
może skutkować zawieraniem porozumień 
terytorialnych pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego a grupami 
rolników, w których należy przestrzegać 
pułapu w wysokości 30% określonego w 
art. 33. W wyniku zawarcia porozumień 
terytorialnych możliwe jest wspólne 
podjęcie na gruntach rolnych 
kompleksowych działań wspierających, 
które w oparciu o wspólne i wymierne cele 
przyczyniają się – w zależności od 
lokalnych uwarunkowań – do poprawy 
stanu zasobów wodnych oraz rozwoju 
różnorodności gatunków.

Or. de

Poprawka 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Dywersyfikacja upraw
1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne 
uprawy.  Żadna z tych trzech upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.
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2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

Or. en

Poprawka 1502
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Dywersyfikacja upraw
1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne 
uprawy. Żadna z tych trzech upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

Or. de

Uzasadnienie

Do osiągnięcia celów związanych z ekologią konieczne jest uwzględnienie różnic pomiędzy 
regionami i środkami, a nie wyselekcjonowanie gruntów ornych według tych samych 
kryteriów. W związku z tym środki rolno-środowiskowe powinny być ukierunkowane na drugi 
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filar. Konkurencyjność przedsiębiorstw rolniczych oraz ich wkład w zapobieganie 
światowemu niedoborowi żywności zostały znacznie ograniczone. W regionach, w których 
spada pogłowie bydła, brakuje innych sposobów wykorzystywania użytków zielonych.

Poprawka 1503
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Płodozmian, dywersyfikacja upraw i 
uprawy okrywowe

Or. en

Poprawka 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Dywersyfikacja i rotacja upraw

Or. fr

Poprawka 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Płodozmian

Or. en
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Poprawka 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Płodozmian

Or. en

Poprawka 1507
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne 
uprawy.  Żadna z tych trzech upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują od 
15 do 50 hektarów, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych upraw nie obejmuje 
mniej niż 10% gruntów uprawnych. Jeżeli 
grunty orne rolnika obejmują ponad 50 
hektarów, na gruntach ornych uprawia 
się co najmniej trzy różne uprawy.
Główna uprawa nie obejmuje więcej niż 
70% gruntów uprawnych, a dwie główne 
uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 
95% gruntów uprawnych.

Or. it

Poprawka 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 10 hektarów i nie więcej niż 50 
hektarów, na gruntach ornych uprawia się 
co najmniej dwie różne uprawy. Żadna z 
tych upraw nie obejmuje mniej niż 5% 
gruntów uprawnych.  Jeżeli grunty orne 
rolnika obejmują ponad 50 hektarów, na 
gruntach ornych uprawia się co najmniej 
trzy różne uprawy.  Główna uprawa nie 
obejmuje więcej niż 70% gruntów 
uprawnych, a dwie główne uprawy łącznie 
nie obejmują więcej niż 95% gruntów 
uprawnych.

Or. en
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Poprawka 1510
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
stosuje się kilka upraw. W 
gospodarstwach o powierzchni upraw 
obejmującej od 5 do 20 hektarów należy 
stosować na gruntach ornych dwie różne 
uprawy. Każda z tych upraw powinna 
zajmować co najmniej 10% powierzchni 
gruntów ornych. W gospodarstwach o 
powierzchni upraw przekraczającej 20 
hektarów należy stosować co najmniej trzy 
różne uprawy. Główna uprawa nie może 
obejmować więcej niż 80% gruntów 
uprawnych, a dwie najważniejsze uprawy 
nie mogą łącznie zajmować więcej niż 
95% gruntów ornych.

Or. de

Poprawka 1511
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie więcej niż 40 
hektarów, na tych gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy.  Główna uprawa nie przekracza 
90% gruntów ornych.  Jeżeli grunty orne 
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znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

rolnika obejmują ponad 40 hektarów, na 
tych gruntach ornych uprawia się co 
najmniej trzy różne uprawy. Główna
uprawa nie obejmuje więcej niż 70% tych
gruntów uprawnych, a dwie główne 
uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 
95% tych gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1512
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują od 
15 do 30 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych upraw nie obejmuje 
mniej niż 10% gruntów uprawnych.  Jeżeli 
grunty orne rolnika obejmują ponad 30 
hektarów, na gruntach ornych uprawia 
się co najmniej trzy różne uprawy.
Główna uprawa nie obejmuje więcej niż
70% gruntów uprawnych, a dwie główne 
uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 
95% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1513
Izaskun Bilbao Barandica

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 15–
20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, rolnik przestrzega co 
najmniej jednej z następujących praktyk 
rolniczych:

a) Na gruntach ornych uprawia się co 
najmniej dwie różne uprawy. Żadna z tych 
upraw nie obejmuje mniej niż 20% 
dostępnej powierzchni.
b) Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3% powierzchni ich gruntów uprawnych 
stanowiło obszar proekologiczny taki jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli promuje się dywersyfikację do trzech upraw na powierzchniach tak niewielkich jak trzy 
hektary, wiele gospodarstw będzie zagrożonych. Ograniczenia te uniemożliwiają niektóre 
typowe praktyki stosowane w Hiszpanii na gruntach nienawadnianych, które są korzystne dla 
środowiska naturalnego (płodozmian). Hektary ugorowane należy uwzględniać jako uprawy 
ze względu na płodozmian. Zagrożone są także gospodarstwa o powierzchni od 15 do 20 
hektarów, które muszą porzucić uprawy monokulturowe. 

Poprawka 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują od 5 
do 20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się dwie różne uprawy. Jeżeli 
grunty orne rolnika obejmują ponad 20 
hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy 
na zasadzie płodozmianu.  Główna uprawa 
nie przekracza 70% powierzchni gruntów 
uprawnych.

Or. en

Poprawka 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 5 hektarów i nie więcej niż 20 
hektarów, a gospodarstwo nie znajduje się 
w całości na obszarze o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, na gruntach 
ornych uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych upraw nie obejmuje 
mniej niż 10% gruntów uprawnych.  Jeżeli 
grunty orne rolnika obejmują ponad 20 
hektarów, na gruntach ornych uprawia 
się co najmniej trzy różne uprawy.
Główna uprawa nie obejmuje więcej niż
70% gruntów uprawnych, a dwie główne 
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uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 
95% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy.
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, a trwałe użytki zielone 
stanowią mniej niż 75% powierzchni 
gospodarstwa rolnego, na gruntach ornych 
uprawia się:

– co najmniej trzy różne uprawy, jeżeli 
grunty orne obejmują ponad 25 ha lub 
jeżeli trwałe użytki zielone stanowią mniej 
niż 50% powierzchni gospodarstwa 
rolnego;
– co najmniej dwie różne uprawy, jeżeli 
grunty orne obejmują mniej niż 25 ha 
oraz jeżeli trwałe użytki zielone stanowią 
pomiędzy 50% a 75% powierzchni 
gospodarstwa rolnego.
Główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych z wyjątkiem 
krótkotrwałych użytków zielonych, do 
których nie ma zastosowania 
ograniczająca wartość progowa.

Or. fr
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Poprawka 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych. 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 50 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Do takich upraw zaliczamy 
również ugorowanie. Żadna z tych upraw 
nie obejmuje mniej niż 10% gruntów 
uprawnych.

Or. es

Uzasadnienie

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Poprawka 1518
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 50 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
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całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy.

Or. en

Poprawka 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 35 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Progiem dla dywersyfikacji upraw powinno być 35 ha.   Gospodarstwa prowadzące uprawy 
na małej powierzchni nie powinny podlegać dywersyfikacji upraw.

Poprawka 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych. 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, rolnik przestrzega co 
najmniej jednej z następujących praktyk 
rolniczych:

a) Na gruntach ornych uprawia się co 
najmniej dwie różne uprawy. Żadna z tych 
dwóch upraw nie obejmuje mniej niż 20% 
wspomnianej powierzchni. 

b) Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3% gruntów uprawnych stanowiło obszar 
proekologiczny taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, 
strefy buforowe i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek komisji nie dostosowuje się do warunków panujących w rolnictwie w południowej 
części UE.

Poprawka 1521
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
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(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

Główna uprawa nie obejmuje więcej niż 
70% gruntów uprawnych, a dwie główne
uprawy łącznie nie obejmują więcej niż 
95% gruntów uprawnych.

Or. bg

Poprawka 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych upraw nie przekracza 
70% gruntów uprawnych.

Or. pt

Poprawka 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych. 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych upraw nie obejmuje 
mniej niż 20% wspomnianej powierzchni.

Or. es

Poprawka 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 20 hektarów i nie są 
wykorzystywane w przypadku co najmniej 
80% powierzchni do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych, z wyjątkiem 
krótkotrwałych użytków zielonych, do
których nie ma zastosowania 
ograniczająca górna wartość progowa.

Or. fr
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Poprawka 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Główna uprawa nie przekracza 
85% gruntów uprawnych.  Tymczasowe 
użytki zielone uznaje się za odrębną 
uprawę.  Ten obowiązek nie dotyczy 
gospodarstw, w których trwałe użytki 
zielone zajmują ponad 50% powierzchni 
użytków rolnych.

Or. en

Poprawka 1526
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych dwóch upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 90% gruntów uprawnych.  Ten 
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obowiązek nie dotyczy gospodarstw, w 
których trwałe użytki zielone zajmują 
ponad 50% powierzchni użytków rolnych.

Or. en

Poprawka 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Główna uprawa nie powinna 
przekraczać 75% gruntów uprawnych. 
Pozostałą powierzchnię gruntów 
uprawnych należy przeznaczyć na co 
najmniej jedną odmienną roślinę 
uprawną. Trwałe użytki zielone uznawane 
są za odpowiednik upraw.

Or. de

Poprawka 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
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(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Główna uprawa nie powinna przekraczać 
75% gruntów uprawnych. Pozostałą 
powierzchnię gruntów uprawnych należy 
rozdzielić pomiędzy co najmniej dwie 
odmienne rośliny uprawne. Trwałe użytki 
zielone uznawane są za odpowiednik 
upraw.

Or. de

Poprawka 1529
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
ugorowane ani w całości objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku lub przeznaczone pod uprawy trwałe, 
na przykład sady, krzewy jagodowe, gaje
oliwne, lub mniej niż 50% gruntów 
ornych rolnika stanowią użytki zielone lub 
grunty ugorowane zielone lub uprawy 
wieloletnie, na gruntach ornych uprawia 
się co najmniej trzy różne uprawy. Żadna z 
tych trzech upraw nie obejmuje mniej niż 
5% gruntów uprawnych, a główna uprawa 
nie przekracza 70% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1530
Richard Ashworth
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy.

Or. en

Poprawka 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy.  Główna uprawa nie przekracza 
70% gruntów uprawnych.

Or. en
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Poprawka 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy.

Or. en

Poprawka 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych, a dwie główne 
uprawy łącznie nie przekraczają 95% 
gruntów uprawnych.

Or. en
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Poprawka 1534
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 10 hektarów, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Główna uprawa nie obejmuje więcej niż
85% tych gruntów uprawnych, a dwie 
główne uprawy łącznie nie obejmują 
więcej niż 95% tych gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1535
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 10 hektarów i nie są 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są 
ugorowane ani objęte uprawami rosnącymi 
w wodzie przez znaczną część roku, na 
gruntach ornych uprawia się na zasadzie 
płodozmianu co najmniej cztery różne 
uprawy lub ugoruje się je przez okres 
czterech kolejnych lat. Żadna z tych 
czterech upraw nie obejmuje mniej niż 
10% gruntów uprawnych, a główna uprawa 
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nie przekracza 50% gruntów uprawnych. 
Ze względu na korzystny wpływ na 
żyzność i wydajność gleb w płodozmianie 
można uwzględnić dwuletnie mieszanki 
traw i koniczyny.

Or. en

Uzasadnienie

Dywersyfikacja może zapewnić siedlisko dla pożytecznych owadów i zmniejszyć liczbę 
szkodników dzięki zmniejszeniu podatności upraw na kolonizację przez szkodniki.  
Dywersyfikacja zwiększa stabilność finansową poprzez zmniejszenie ryzyka finansowego, 
stabilizację dochodów gospodarstwa oraz zwiększenie wyboru praktyk w gospodarstwie.  Aby 
zmaksymalizować ekologiczne i społeczno-ekonomiczne korzyści zdrowej dywersyfikacji 
upraw, żadna z upraw nie obejmuje mniej niż 10% gruntów ornych, a główna uprawa nie 
przekracza 50% gruntów ornych.

Poprawka 1536
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 10 hektarów i nie są 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są 
ugorowane ani objęte uprawami rosnącymi 
w wodzie przez znaczną część roku, na 
gruntach ornych uprawia się na zasadzie 
płodozmianu co najmniej trzy różne 
uprawy lub ugoruje się je przez okres 
trzech kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 5 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy, a na gruntach ornych powyżej 62 
stopni szerokości geograficznej północnej 
– jedną uprawę. Żadna z tych dwóch
upraw nie obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1538
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika przekraczają 
obszar odpowiadający średniej wielkości 
gospodarstwa rolnego, określonej w 
załączniku VI, i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Państwa członkowskie włączają 
stopniowo ten wymóg w przypadku 
gruntów wykorzystywanych pod uprawy 
wieloletnie.

Or. en
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Poprawka 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika przekraczają 
obszar odpowiadający średniej wielkości 
gospodarstwa rolnego, określonej w 
załączniku VI, i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej dwie różne 
uprawy. Żadna z tych dwóch upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 90% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1540
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 1/3 średniej wielkości gospodarstwa 
rolnego w danym państwie członkowskim
i nie są w całości wykorzystywane do 
produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), nie są w całości ugorowane ani 
w całości objęte uprawami rosnącymi w 
wodzie przez znaczną część roku, na 
gruntach ornych uprawia się co najmniej 
trzy różne uprawy. Żadna z tych trzech
upraw nie obejmuje mniej niż 5% gruntów 
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gruntów uprawnych. uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.  Ten 
obowiązek nie ma zastosowania do 
gospodarstw rolnych, w których 
powierzchnia użytków zielonych 
przekracza 70% całej powierzchni 
gospodarstwa.

Or. en

Poprawka 1541
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 1/3 średniej wielkości gospodarstwa 
rolnego w danym państwie członkowskim
i nie są w całości wykorzystywane do 
produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), nie są w całości ugorowane ani 
w całości objęte uprawami rosnącymi w 
wodzie przez znaczną część roku, na 
gruntach ornych uprawia się co najmniej 
trzy różne uprawy. Żadna z tych trzech 
upraw nie obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

Or. en

Poprawka 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są wykorzystywane 
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wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

do produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), nie są ugorowane ani objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się na zasadzie płodozmianu co 
najmniej trzy różne uprawy. Jedna uprawa 
roślin strączkowych stanowi element tego 
płodozmianu.

Or. en

Poprawka 1543
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się na zasadzie płodozmianu co 
najmniej trzy różne uprawy lub ugoruje się 
je przez okres trzech kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne 
uprawy.  Żadna z tych trzech upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są wykorzystywane 
do produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), nie są ugorowane ani objęte 
uprawami trwałymi lub uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku, na gruntach ornych stosuje się 
odpowiedni płodozmian wraz z 
ugorowaniem gruntu, stosownie do 
lokalnych warunków klimatycznych, 
glebowych i wodnych.

Or. en

Poprawka 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani ponad 70% 
powierzchni gruntów nie jest 
przeznaczone pod uprawy, które przez 
znaczną część swojego cyklu uprawy mogą 
znajdować się pod wodą, na gruntach 
ornych uprawia się co najmniej trzy różne 
uprawy. Żadna z tych trzech upraw nie 
obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

Or. en
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Poprawka 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70% 
gruntów uprawnych. 

1. Jeżeli grunty uprawne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy, 
przy czym uprawy te należy rozumieć jako 
„gatunki uprawne”. Żadna z tych trzech 
upraw nie obejmuje mniej niż 5% gruntów 
uprawnych, a główna uprawa nie 
przekracza 70% gruntów uprawnych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zastąpić termin „grunty orne” terminem „grunty uprawne” zgodnie z definicją 
zawartą w art. 4. Dzięki temu będzie wiadomo, że termin ten odnosi się jedynie do 
powierzchni określonych jako grunty uprawne w ramach systemu LPIS oraz że dywersyfikację 
upraw stosuje się jedynie w tych przypadkach, a nie w przypadku upraw trwałych. Należy 
również sprecyzować pojęcie uprawy, zaznaczając, że dla celów dywersyfikacji „uprawę” 
rozumie się jako „gatunek uprawny”.

Poprawka 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
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całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70%
gruntów uprawnych.

całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 50%
gruntów uprawnych.

Or. fr

Poprawka 1548
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
a)  których grunty orne są w całości 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych pastewnych roślin zielnych, są 
w całości ugorowane, w całości 
przeznaczone pod uprawy rosnące 
w wodzie przez znaczną część roku lub 
podlegają kombinacji tych sposobów 
użytkowania; lub
b)  których ponad 50% kwalifikowalnej 
powierzchni użytków rolnych przeznacza 
się pod uprawę trawy, ugoruje się lub 
które podlega kombinacji tych sposobów 
użytkowania;
c)  w których rolnik co roku wymienia 
ponad 50% swojej całkowitej powierzchni 
gruntów ornych z innymi rolnikami, pod 
warunkiem, że udowodni, iż każda działka 
jego gruntów ornych jest przeznaczona 
pod inną uprawę w porównaniu 
z poprzednim rokiem kalendarzowym.

Or. en
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Poprawka 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
- których grunty orne są w całości 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych roślin pastewnych, są w całości 
ugorowane, w całości przeznaczone pod 
uprawy rosnące w wodzie przez znaczną 
część roku lub podlegają kombinacji tych 
sposobów użytkowania; lub
- jeżeli ponad 50% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
gospodarstwa jest pokryte użytkami 
zielonymi i tradycyjnymi pastwiskami lub 
uprawami trwałymi;
- znajdujących się na północ od 62 stopnia 
szerokości geograficznej północnej i w 
niektórych przyległych obszarach, w 
których panują porównywalne warunki 
klimatyczne szczególnie utrudniające 
działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych: - których grunty 
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orne są w całości przeznaczone pod 
uprawę trawy lub innych pastewnych 
roślin zielnych, są w całości ugorowane, 
w całości przeznaczone pod uprawy 
rosnące w wodzie przez znaczną część 
roku lub podlegają kombinacji tych 
sposobów użytkowania; lub
- jeżeli grunty orne rolnika obejmują do 
50 hektarów i ponad 50% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
gospodarstwa jest pokryte uprawami 
trwałymi.

Or. en

Poprawka 1551
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
a)  których grunty orne są w całości 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych pastewnych roślin zielnych, są 
w całości ugorowane, w całości 
przeznaczone pod uprawy rosnące 
w wodzie przez znaczną część roku lub 
podlegają kombinacji tych sposobów 
użytkowania; lub
b)  których ponad 75% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
pokrywają trwałe użytki zielone, 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych pastewnych roślin zielnych, jest 
ugorowane lub podlega kombinacji tych 
sposobów użytkowania;
c)  w których rolnik co roku wymienia 
ponad 50% swojej całkowitej powierzchni 
gruntów ornych z innymi rolnikami, pod 
warunkiem, że udowodni, iż każda działka 
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jego gruntów ornych jest przeznaczona 
pod inną uprawę w porównaniu 
z poprzednim rokiem kalendarzowym;
d)  które wyspecjalizowały się w produkcji 
warzyw, jagód, nasion lub owoców lub 
których grunty pokryte są szklarniami.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia rolnikom większą elastyczność i umożliwia im pokrycie ostatnich 5% ich 
zobowiązań przez więcej niż jedną uprawę, a produkcja wyspecjalizowana powinna być 
wyłączona.

Poprawka 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się:
– gdy można udokumentować korzystny 
bilans agronomiczny gospodarstwa 
rolnego w odniesieniu do całości 
uprawianych gruntów;  lub
– gdy w gospodarstwie rolnym prowadzi 
się polikulturę/chów i hodowlę oraz 
można udokumentować produkcję 
zwierzęcą wykorzystującą uprawy 
prowadzone w gospodarstwie rolnym.
W przypadku gospodarstw rolnych, w 
których grunty przeznaczone na 
krótkotrwałe użytki zielone lub uprawy 
roślin strączkowych stanowią co najmniej 
10% uprawianych gruntów, wymaganą 
liczbę różnych upraw zmniejsza się do 
dwóch.

Or. fr
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Poprawka 1553
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
– których powierzchnia porośnięta trawą 
lub przeznaczona pod uprawy wieloletnie 
przekracza 70% użytków rolnych;
– w przypadku których można 
udokumentować korzystny bilans 
agronomiczny w odniesieniu do całości 
uprawianych gruntów lub 
polikulturę/chów i hodowlę obejmujące co 
najmniej jeden zakład produkcji 
zwierzęcej wykorzystujący uprawy 
prowadzone w gospodarstwie rolnym.
W przypadku gospodarstw rolnych, w 
których grunty przeznaczone na 
krótkotrwałe użytki zielone lub uprawy 
roślin strączkowych stanowią co najmniej 
10% uprawianych gruntów, wymaganą 
liczbę różnych upraw zmniejsza się do 
dwóch.

Or. fr

Poprawka 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
- których grunty orne są w całości 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych roślin pastewnych, są w całości 
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ugorowane, w całości przeznaczone pod 
uprawy rosnące w wodzie przez znaczną 
część roku lub podlegają kombinacji tych 
sposobów użytkowania; lub
- jeżeli grunty orne rolnika obejmują do 
50 hektarów i ponad 80% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
gospodarstwa jest pokryte trwałymi 
użytkami zielonymi lub uprawami 
trwałymi.

Or. en

Poprawka 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
- których grunty orne są w całości 
przeznaczone pod uprawę trawy lub 
innych roślin pastewnych, są w całości 
ugorowane, w całości przeznaczone pod 
uprawy rosnące w wodzie przez znaczną 
część roku lub podlegają kombinacji tych 
sposobów użytkowania; lub
- jeżeli grunty orne rolnika obejmują do 
50 hektarów i ponad 50% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
gospodarstwa jest pokryte trwałymi 
użytkami zielonymi lub uprawami 
trwałymi.

Or. en

Poprawka 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:
- jeżeli grunty orne są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej) lub innych 
roślin pastewnych, są w całości 
ugorowane, są w całości objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku lub podlegają kombinacji tych 
sposobów użytkowania, lub
- których ponad 75% powierzchni 
kwalifikowalnych użytków rolnych 
pokrywają trwałe użytki zielone, uprawy 
trwałe, jest przeznaczone pod uprawę 
trawy lub innych roślin pastewnych, 
ugorowanych lub podlega kombinacji 
tych sposobów użytkowania.

Or. en

Poprawka 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisów ustępu pierwszego nie 
stosuje się do gospodarstw rolnych:
- jeżeli grunty orne są w przeważającej 
mierze wykorzystywane do produkcji 
trawy lub innych roślin pastewnych, są w 
przeważającej mierze ugorowane, są w 
przeważającej mierze objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
cyklu uprawy lub są wykorzystywane z 
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zastosowaniem połączenia tych sposobów;
ani
- jeżeli grunty orne rolnika obejmują do 
50 hektarów i ponad 80% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych 
gospodarstwa jest pokryte trwałymi 
użytkami zielonymi i tradycyjnymi 
pastwiskami lub uprawami trwałymi.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczny jest większy stopień elastyczności. Wyrażenie „w całości” zastąpiono więc 
wyrażeniem „w przeważającej mierze”.

Poprawka 1558
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisów ustępu pierwszego nie 
stosuje się do gospodarstw rolnych, jeżeli 
grunty orne są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do produkcji trawy lub 
innych roślin pastewnych, są w 
przeważającej mierze ugorowane, są w 
przeważającej mierze objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku lub są wykorzystywane z 
zastosowaniem połączenia tych sposobów;
ani

Or. it

Poprawka 1559
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)



AM\909517PL.doc 167/177 PE494.483v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
mniej niż 10 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane jako pastwisko lub do 
produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), lub w całości ugorowane lub 
objęte uprawami trwałymi, lub w całości 
objęte uprawami rosnącymi w wodzie 
przez znaczną część roku, na gruntach 
ornych stosuje się dywersyfikację upraw 
obejmującą co najmniej cztery uprawy, w 
tym uprawę roślin strączkowych 
obejmującą minimum 5% kwalifikujących 
się hektarów.

Or. en

Poprawka 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych:   w których ponad 
70% powierzchni kwalifikowalnych 
użytków rolnych pokrywają trwałe użytki 
zielone, jest przeznaczone pod uprawę 
trawy lub innych pastewnych roślin 
zielnych, jest ugorowane lub podlega 
kombinacji tych sposobów użytkowania.

Or. en

Poprawka 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych, w których grunty 
orne rolnika obejmujące ponad 2/3 
powierzchni kwalifikujących się użytków 
rolnych gospodarstwa są pokryte 
tymczasowymi lub trwałymi użytkami 
zielonymi lub uprawami trwałymi.

Or. en

Poprawka 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych, w których rolnik co 
roku wymienia ponad 50% swoich 
gruntów ornych z innymi rolnikami, pod 
warunkiem, że udowodni, iż każda działka 
jego gruntów ornych jest przeznaczona 
pod inną uprawę w porównaniu 
z poprzednim rokiem kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 1563
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 rolnicy, 
którzy za pomocą systemu dorocznej 
zamiany hektarów z innymi rolnikami w 
regionie wspólnie zapewniają 
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dywersyfikację upraw i płodozmian na 
tych hektarach, są zwolnieni ze 
szczególnych wymogów, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są dopasowane przepisy umożliwiające rolnikom, którzy specjalizują się (lub chcą 
się specjalizować) w jednej uprawie, prowadzenie takiej działalności, ale jednocześnie 
faktycznie zapewniające dywersyfikację upraw i płodozmian za pomocą zamiany hektarów z 
sąsiadującymi rolnikami/rolnikami w regionie.

Poprawka 1564
Jens Rohde, Anne E.  Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Aby uwzględnić strukturę swoich 
gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie mogą dostosować określony 
w ust. 1 próg w wysokości 10 ha zgodnie
ze średnią wielkością gospodarstwa 
określoną w załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by istniała możliwość zróżnicowania minimalnego poziomu 10 ha w zależności od 
struktury gospodarstw rolnych w państwie członkowskim.

Poprawka 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Aby uwzględnić strukturę swoich 
gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie mogą dostosować określoną 
w ust. 1 wielkość wynoszącą 15 ha o 20 
punktów procentowych średniej wielkości 
gospodarstwa określonej w załączniku VI.

Or. en

Poprawka 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Art. 30 ust. 1 nie ma zastosowania do 
gospodarstw, w których 65% 
kwalifikowalnych użytków rolnych 
wykorzystywanych jest jako trwałe użytki 
zielone.

Or. de

Poprawka 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 
rolników, w których gospodarstwach co 
najmniej 70% powierzchni pokrywają 
trwałe użytki zielone, uznaje się za 
spełniających wymóg dywersyfikacji 
upraw do celów niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Rolnicy, w których gospodarstwach istotną część stanowią trwałe użytki zielone, nie powinni 
być dyskryminowani, biorąc pod uwagę, że już obecnie zapewniają oni istotne korzyści 
ekologiczne poprzez utrzymywanie dużych obszarów trwałych użytków zielonych, dlatego 
powinni mieć ułatwiony dostęp do tego środka.

Poprawka 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do 
gospodarstw rolnych, w których co 
najmniej 70% gruntów ornych przeznacza 
się pod produkcję trawy.

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarstwa, w których co najmniej 70% gruntów ornych w dowolnym roku pokryte jest 
trawą, należy uznać za spełniające wymóg dywersyfikacji upraw.   W przeciwnym razie 
złamią one wynoszące 70% ograniczenie głównej uprawy i w rzeczywistości zostaną ukarane 
za uprawę trawy na zbyt dużej powierzchni.

Poprawka 1569
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Ten obowiązek nie ma zastosowania 
do gospodarstw rolnych, w których 
powierzchnia użytków zielonych 
przekracza 70% całej powierzchni 
gospodarstwa.

Or. en
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Poprawka 1570
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Zaorany grunt orny lub grunt 
przeznaczony pod uprawy trwałe, 
odłogowany lub ugorowany jest 
chroniony za pomocą upraw okrywowych.
Kwalifikujących się gruntów nie 
pozostawia się bez okrywy na okres 
przekraczający 4 tygodnie, a w 
szczególnych przypadkach – 8 tygodni.

Or. en

Poprawka 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 
rolników uprawiających międzyplony 
niebędące zbożami na co najmniej 25%, a 
nie więcej niż 70% gruntów ornych w 
swoim gospodarstwie, uznaje się za 
spełniających wymóg dywersyfikacji 
upraw do celów niniejszego artykułu.
Na potrzeby stosowania niniejszego 
artykułu „międzyplon” oznacza jedno z 
poniższych:  nasiona lub owoce oleiste, 
uprawy białkowe, len, konopie, warzywa, 
użytki zielone i ugór.

Or. en
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Uzasadnienie

Rolnicy już obecnie stosujący międzyplony, uznawane za przynoszące korzyści ekologiczne 
(wykorzystanie mniejszej ilości wody, nawozów itp.), nie powinni być dyskryminowani, 
dlatego powinni mieć ułatwiony dostęp do tego środka.

Poprawka 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 w 
przypadku obszarów o okresie 
wegetacyjnym nieprzekraczającym 180 
dni na gruntach ornych uprawia się co 
najmniej dwa różne rodzaje upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący trzech upraw jest szczególnie trudno spełnić na obszarach o krótkim 
okresie wegetacyjnym, zatem na tych obszarach powinny wystarczyć dwie uprawy.   Krótki 
okres wegetacji i niska suma temperatur efektywnych znacznie ograniczają wybór możliwych 
upraw, które w praktyce można uprawiać na takich obszarach.

Poprawka 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na każdej działce stosuje się 
płodozmian z wyjątkiem działek 
przeznaczonych na trwałe użytki zielone 
lub pastwiska i uprawy wieloletnie.

Or. fr
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Poprawka 1574
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 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Na potrzeby niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza jeden z różnych 
rodzajów określonych w klasyfikacji 
botanicznej upraw lub uprawę jednego z 
gatunków z rodziny Brassicaceae, 
Solonaceae i Cucurbitaceae, jak również 
grunty ugorowane. Uprawy ozime i jare 
należy jednak uznać za odrębne uprawy,
mimo że należą one do tego samego 
rodzaju.

Or. it

Uzasadnienie

Zalecana jest definicja „uprawy” oparta na „rodzajach” botanicznych (z pewnymi wyjątkami 
dotyczącymi sektora ogrodnictwa i podobnych sektorów), która jest bardziej elastyczna od 
zamkniętego wykazu zawartego w akcie podstawowym.

Poprawka 1575
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b.  Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza uprawianie dowolnego 
z różnych rodzajów zdefiniowanych w 
klasyfikacji botanicznej upraw lub 
uprawianie dowolnego gatunku w 
przypadku roślin z rodzin Brasscacerae, 
Solanaeceae i Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae, a także grunt ugorowany i 
międzyplony.  Uprawy ozime i uprawy jare 
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uważa się jednak za odrębne, nawet jeśli 
należą do tego samego rodzaju.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest bardziej szczegółowe określenie definicji „uprawy” w niniejszym rozporządzeniu.  
Za uprawy należy również uznać międzyplony, z uwagi na ich wysoką wartość dla 
środowiska.  Należy również rozróżnić między różnymi gatunkami traw i roślin strączkowych 
na potrzeby produkcji nasion.

Poprawka 1576
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b.  Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza uprawianie dowolnego 
z różnych rodzajów zdefiniowanych w 
klasyfikacji botanicznej upraw lub 
uprawianie dowolnego gatunku w 
przypadku roślin z rodzin Brasscacerae, 
Solanaeceae i Cucurbitaceae, a także 
grunt ugorowany.  Uprawy ozime 
i uprawy jare uważa się jednak za 
odrębne, nawet jeśli należą do tego 
samego rodzaju.

Or. en

Poprawka 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza każdy gatunek 
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określony w klasyfikacji botanicznej, a 
także grunty ugorowane.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na istotne korzyści środowiskowe i agronomiczne ugorowanie należy uznać za 
uprawę z punktu widzenia praktyki dywersyfikacji.

Poprawka 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b.  Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza uprawianie dowolnego 
z różnych rodzajów zdefiniowanych w 
klasyfikacji botanicznej upraw, grunt 
ugorowany, odłogowany i tymczasowe 
użytki zielone.

Or. en

Poprawka 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b.  Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza każdą uprawę 
wymienioną w załączniku Va.

Or. en
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Poprawka 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a.  Do celów niniejszego artykułu 
„uprawa” oznacza każdą uprawę 
wymienioną w załączniku Va.

Or. en


