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Poprawka 1581
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

skreślony

Or. en

Poprawka 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Aby obowiązki związane ze środkiem w 
zakresie dywersyfikacji upraw stosowano 
w sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz zapewniały one 
lepszą ochronę środowiska, Komisji 
nadaje się uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu
dodania innych rodzajów upraw do upraw 
zdefiniowanych w ust. 1b niniejszego 
artykułu i ustanowienia przepisów 
dotyczących stosowania dokładnego 
obliczania proporcji różnych upraw.

Or. en

Poprawka 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 
i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
przepisami art. 55 ustanawiających 
definicję „uprawy” i przepisy dotyczące 
stosowania dokładnego obliczania 
proporcji różnych upraw, biorąc pod 
uwagę, że grunty ugorowane traktuje się 
jak uprawę do celów dywersyfikacji, oraz 
dokładniej wyszczególniając rodzaje 
obszarów proekologicznych opisanych w 
ust. 1 tego artykułu, jak również dodając i 
określając inne rodzaje obszarów 
proekologicznych, które można wliczyć do 
odsetka podanego w ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Uznaje się za właściwe zawarcie wykazu upraw w załączniku. Grunty ugorowane należy 
jednak traktować jak uprawę.

Poprawka 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 
i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 
i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw, biorąc pod uwagę, że grunty 
ugorowane traktuje się jak uprawę do 
celów dywersyfikacji, oraz dokładniej 
wyszczególniając rodzaje obszarów 
proekologicznych opisanych w ust. 1 tego 
artykułu, jak również dodając i określając 
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inne rodzaje obszarów proekologicznych, 
które można wliczyć do odsetka podanego 
w ust. 1.

Or. es

Poprawka 1585
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 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu dodania upraw innych niż te, o 
których mowa w ust. 1b, i ustanowienia 
przepisów dotyczących stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

Or. it

Poprawka 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 
i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 
i „bilansu agronomicznego” oraz przepisy 
dotyczące stosowania dokładnego 
obliczania proporcji różnych upraw.

Or. fr
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Poprawka 1587
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję „uprawy”
i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji różnych 
upraw.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 
„uprawy”.

Or. en

Poprawka 1588
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli grunty orne są uprawiane 
jednocześnie z innymi gruntami ornymi 
należącymi do innego właściciela w 
ramach blokowego systemu upraw, 
wymogi określone w ust. 1 stosuje się tak, 
jak gdyby wszystkie grunty orne objęte 
tym systemem stanowiły jeden obszar 
gruntów ornych, znajdujący się pod 
nadzorem jednego rolnika.

Or. en

Poprawka 1589
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą zwolnić 
rolników z ich obowiązków określonych w 
tym ustępie, jeżeli rolnicy nie mogą się z 
nich wywiązać z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub klęski 
żywiołowej.

Or. en

Poprawka 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Trwałe użytki zielone

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.
Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.
2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
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okoliczności nadzwyczajnych.
3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. en

Poprawka 1591
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Trwałe użytki zielone

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.
Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
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nr […] HZR.
2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5%
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.
3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. de

Uzasadnienie

Do osiągnięcia celów związanych z ekologią konieczne jest uwzględnienie różnic pomiędzy 
regionami i środkami, a nie wyselekcjonowanie gruntów ornych według jednolitych 
kryteriów. W związku z tym środki rolnośrodowiskowe powinny być ukierunkowane na drugi 
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 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Trwałe użytki zielone

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
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zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.
Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.
2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.
3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. es

Poprawka 1593
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Trwałe użytki zielone

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.
Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.
2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.
3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. en
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Poprawka 1594
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1596
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Trwałe użytki zielone i uprawy trwałe

Or. en

Poprawka 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Trwałe użytki zielone i pastwiska

Or. fr

Poprawka 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 1600
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Pastwiska i trwałe użytki zielone

Or. it
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Poprawka 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Krótkotrwałe i trwałe użytki zielone

Or. en

Poprawka 1602
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

skreślony

Or. en

Poprawka 1603
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 

Jeżeli powierzchnia użytków rolnych, z 
wyłączeniem trwałych użytków zielonych, 
obejmuje ponad 15 hektarów, rolnicy 
dopilnowują, aby co najmniej 3% 
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podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty 
ugorowane, grunty przeznaczone pod 
uprawy trwałe, tarasy, cechy krajobrazu, 
np. żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
cyklu produkcji, grunty obsadzone 
uprawami ulepszającymi glebę, takimi jak 
rośliny strączkowe o jadalnych nasionach, 
i obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. it

Poprawka 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie zapewniają 
utrzymanie całkowitego obszaru trwałych 
użytków zielonych na poziomie krajowym 
i regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z biurokracją i monitorowaniem, lepiej jest rozpatrywać 
obszar trwałych użytków zielonych na poziomie całego państwa członkowskiego niż na 
poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego.

Poprawka 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie zapewniają 
utrzymanie całkowitego obszaru 
krótkotrwałych lub trwałych użytków 
zielonych na poziomie krajowym i 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 1606
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
grunty rolne zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na rok 
składania wniosków 2014 utrzymano jako 
trwałe użytki zielone.

Or. en

Poprawka 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie czuwają nad 
utrzymaniem proporcji pomiędzy 
powierzchnią gruntów będących trwałymi 
użytkami zielonymi i pastwiskami a 
całkowitą powierzchnią użytków rolnych.
Obowiązek ten istnieje na szczeblu 
krajowym lub regionalnym.

Or. fr

Poprawka 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
udział gruntów stanowiących trwałe 
użytki zielone w całkowitej powierzchni 
użytków rolnych został utrzymany w 
określonych granicach. Obowiązek ten ma 
zastosowanie na szczeblu krajowym lub 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
udział gruntów stanowiących trwałe 
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rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

użytki zielone w całkowitej powierzchni 
użytków rolnych został utrzymany w 
określonych granicach. Obowiązek ten ma 
zastosowanie na szczeblu krajowym lub 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych na poziomie indywidualnych 
gospodarstw rolnych jest zbyt restrykcyjne. Proponuje się zatem, by obowiązek ten miał 
zastosowanie na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Poprawka 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
utrzymany został udział trwałych użytków 
zielonych w całkowitej powierzchni 
gruntów rolnych. Obowiązek ten ma 
zastosowanie na szczeblu krajowym lub 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 1611
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych, które mają szczególną wartość 
dla środowiska, klimatu i różnorodności 
biologicznej. Na potrzeby niniejszego 
ustępu „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. h), 
które nie były objęte płodozmianem 
danego gospodarstwa rolnego ani orane 
przez co najmniej 10 lat.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach elementu ekologizacji należy chronić tylko te trwałe użytki zielone, które są 
najbardziej zróżnicowane biologicznie.

Poprawka 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują, stosując zasadę dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku składanym każdego 
roku.

Or. es

Uzasadnienie

Przyjmuje się, że zobowiązanie w zakresie ekologizacji dotyczące trwałych użytków zielonych 
musi być spełniane indywidualnie poprzez utrzymywanie przedmiotowych obszarów w 
dobrym stanie. Pojęcie „utrzymania” należy zatem rozumieć jako proces o pewnym czasie 
trwania. W ten sposób rolnik będzie mógł obserwować proces ekologizacji na podstawie 
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zgłaszanych co roku obszarów trwałych użytków zielonych, w przypadku których 
zobowiązanie do utrzymania dobrego stanu zostało spełnione.

Poprawka 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują obszary gruntów 
półnaturalnych i nieuprawianych 
znajdujące się na terenie ich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako grunty 
półnaturalne i nieuprawiane we wniosku 
złożonym na podstawie art. 74 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) na rok 
składania wniosków 2014, zwane dalej 
„obszarami referencyjnymi będącymi 
gruntami półnaturalnymi i 
nieuprawianymi”.

Or. en

Poprawka 1614
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują obszary gruntów 
półnaturalnych i nieuprawianych 
znajdujące się na terenie swoich 
gospodarstw rolnych zgłoszone jako 
grunty półnaturalne i nieuprawiane we 
wniosku złożonym na podstawie art. 74 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXXX (HZ) 
na rok składania wniosków 2014, zwane 
dalej „obszarami referencyjnymi będącymi 
gruntami półnaturalnymi i 
nieuprawianymi”. 
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Or. en

Poprawka 1615
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie utrzymują jako 
trwałe użytki zielone określoną liczbę 
hektarów odpowiadającą powierzchni 
obszarów zgłoszonych jako trwałe użytki
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Or. en

Poprawka 1616
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2011, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Or. en
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Poprawka 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują jako użytki trwałe 
obszary swoich gospodarstw rolnych 
zgłoszone jako trwałe użytki zielone lub 
pastwiska we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi lub pastwiskami”.

Or. fr

Poprawka 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1620
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Or. it

Poprawka 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
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zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

zielone lub tradycyjne pastwiska obszary
swoich gospodarstw rolnych zgłoszone 
jako trwałe użytki zielone we wniosku 
złożonym na podstawie art. 74 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) na rok 
składania wniosków 2014, zwane dalej 
„obszarami referencyjnymi będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi”. W związku 
z powyższym rolnicy są zobowiązani do 
wykazania wypasu bydła o liczebności 
odpowiadającej jednej dużej jednostce 
przeliczeniowej na hektar kwalifikujących 
się użytków zielonych bądź, jeżeli brak jest 
zwierząt, do wykazania, że wykonywane są 
czynności z zakresu utrzymywania tych 
użytków, takie jak koszenie i oczyszczanie.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy za konieczne ustanowienie związku między obszarem użytków zielonych a 
czynnościami rolno-chodowlanymi bądź, w stosownych przypadkach, wymogu, zgodnie z 
którym muszą być wykonywane niektóre praktyki rolnicze w celu zapobieżenia pogarszaniu 
się jakości i porzuceniu tego obszaru.

Poprawka 1622
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”. Trwałe użytki 
zielone, które zostały przekwalifikowane 
na grunty orne między rokiem 2011 a 
2014, muszą zostać ponownie zasiane, 
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jeżeli jest to podyktowane względami 
związanymi z ochroną środowiska.

Or. en

Poprawka 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do UE przed 2004 r., dopilnowują, aby 
grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu przewidzianym na 
złożenie wniosków o pomoc obszarową na 
2003 r., zostały utrzymane jako trwałe 
użytki zielone.
Nowe państwa członkowskie, które 
przystąpiły do UE w 2004 r., dopilnowują, 
aby grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 maja 2004 r., zostały 
utrzymane jako trwałe użytki zielone.
Bułgaria i Rumunia dopilnowują, aby 
grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r., 
zostały utrzymane jako trwałe użytki 
zielone.
Państwa członkowskie gwarantują, że 
udział, o którym mowa w pierwszym 
ustępie (zwany dalej wskaźnikiem 
referencyjnym), nie został zmniejszony o 
więcej niż 10% kosztem obszaru będącego 
trwałymi użytkami zielonymi w 
odniesieniu do odpowiedniego roku 
referencyjnego wskazanego w poprzednim 
ustępie.
Przepisy określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do gruntów 
będących trwałymi użytkami zielonymi, 
które mają zostać zalesione, jeżeli 
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planowane zalesienie jest zgodne z 
zasadami ochrony środowiska, z 
wyłączeniem plantacji drzewek 
przeznaczonych na choinki 
bożonarodzeniowe oraz szybko rosnących 
osobników o krótkim okresie uprawy.

Or. en

Poprawka 1624
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
grunty rolne zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na rok 
składania wniosków 2014 utrzymano jako 
trwałe użytki zielone.

Or. en

Poprawka 1625
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 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
utrzymany został udział gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi w całkowitej 
powierzchni użytków rolnych. Obowiązek 
ten ma zastosowanie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym. Udział 
referencyjny należy ustanowić jako 
stosunek powierzchni gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi do całkowitej 
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powierzchni użytków rolnych zgłoszonej 
przez rolników w 2014 r.

Or. en

Poprawka 1626
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
utrzymany został udział gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi w całkowitej 
powierzchni użytków rolnych. Obowiązek 
ten ma zastosowanie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym. Udział 
referencyjny należy ustanowić jako 
stosunek powierzchni gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi do całkowitej 
powierzchni użytków rolnych zgłoszonej 
przez rolników w 2014 r.

Or. en

Poprawka 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą odnawiać swoje trwałe 
użytki zielone. Na potrzeby niniejszego 
ustępu „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. h), 
które nie były objęte płodozmianem 
danego gospodarstwa rolnego przez co 
najmniej 10 lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Odnowa trwałych użytków zielonych poprzez uprawę stanowi dla rolników środek o 
zasadniczym znaczeniu, służący poprawie wydajności i jakości ich upraw roślin trawiastych, 
wykorzystywanych jako wysokiej jakości pasza dla owiec, bydła mięsnego i mlecznego. 
Środek ten ma również ważne znaczenie dla łagodzenia zmiany klimatu dzięki poprawie 
jakości gleby.

Poprawka 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z biurokracją i monitorowaniem, lepiej jest rozpatrywać 
obszar trwałych użytków zielonych na poziomie całego państwa członkowskiego niż na 
poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego.

Poprawka 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 

skreślony



AM\909521PL.doc 29/175 PE494.487v01-00

PL

przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.

Or. fr

Poprawka 1630
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.

skreślony

Or. en

Poprawka 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek dotyczący trwałych użytków zielonych należy utrzymać na szczeblu krajowym, tak 
jak w funkcjonującym obecnie systemie, w ramach którego, w przypadku gdy referencyjna 
powierzchnia miedz spadnie poniżej wymaganego progu 10%, rolnicy są zobowiązani do 
ponownego przekwalifikowania gruntów na trwałe użytki zielone.

Poprawka 1632
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 
nr […] HZR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W ramach elementu ekologizacji należy chronić tylko te trwałe użytki zielone, które są 
najbardziej zróżnicowane biologicznie.

Poprawka 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone w 2014 r. lub w 2015 r., o 
czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 

skreślony
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nr […] HZR.

Or. es

Poprawka 1634
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 
r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe użytki zielone w 
2014 r. lub w 2015 r., o czym mowa w 
art. 93 rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi lub pastwiskami
ulegają zwiększeniu w przypadkach, w 
których rolnik ma obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone lub pastwiska w 2014 r. lub 
w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Or. fr

Poprawka 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà



PE494.487v01-00 32/175 AM\909521PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 
r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 1637
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi 
użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 
r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Obszary referencyjne będące pastwiskami i 
trwałymi użytkami zielonymi ulegają 
zwiększeniu w przypadkach, w których 
rolnik ma obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na pastwiska
i trwałe użytki zielone w 2014 r. lub w 
2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Or. it

Poprawka 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary referencyjne będące trwałymi Nie dotyczy wersji polskiej.
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użytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe użytki zielone w 2014 
r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR.

Or. en

Poprawka 1639
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą odnawiać swoje trwałe 
użytki zielone poprzez uprawę. Na 
potrzeby niniejszego ustępu „trwałe użytki 
zielone” oznaczają grunty zdefiniowane w 
art. 4 ust. 1 lit. h), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez co najmniej 10 lat.

Or. en

Poprawka 1640
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rolnicy posiadający uprawy trwałe, 
takie jak gaje oliwne, winnice lub sady, z 
wyłączeniem upraw trwałych 
prowadzonych bez nawadniania, stosują 
szczególne praktyki agronomiczne, które 
zakładają minimalne wzruszanie gleby i 
pokrycie powierzchni gleby roślinami 
zielonymi.

Or. pt
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Poprawka 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby stosunek, o którym mowa w 
niniejszym artykule, nie został 
zmniejszony kosztem gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi o więcej niż 
10% w stosunku do wartości określonej 
na dany rok referencyjny.

Or. en

Poprawka 1644
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby stosunek, o którym mowa w 
niniejszym artykule, nie został 
zmniejszony kosztem gruntów będących
trwałymi użytkami zielonymi o więcej niż 
10% w stosunku do wartości określonej 
na dany rok referencyjny.

Or. en

Poprawka 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5%
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi.  Powyższe 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby współczynnik, o którym mowa w 
ust. 1, nie zmniejszał się kosztem gruntów
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ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

będących trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami o więcej niż 10% w stosunku 
do współczynnika za poprzedni rok, o 
którym mowa w ust. 3a (zwanego dalej 
„współczynnikiem referencyjnym”).

Or. fr

Poprawka 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5%
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 8%
obszarów referencyjnych będących 
gruntami półnaturalnymi i 
nieuprawianymi, bez uszczerbku dla 
wymogów rozporządzenia w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ). Powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania w przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
nie zostaną ograniczone obszary będące 
trwałymi użytkami zielonymi, jeżeli chodzi 
o limity, które są zobowiązane utrzymać 
na szczeblu krajowym. Państwa 
członkowskie zapewniają utrzymanie jako 
trwałe użytki zielone gruntów 
zakwalifikowanych jako trwałe użytki 
zielone w terminie ustanowionym dla 
wniosków o pomoc obszarową na rok 
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2011.

Or. es

Uzasadnienie

Proponujemy, aby koncepcja utrzymywania użytków zielonych została ujęta na szczeblu 
krajowym. Każde państwo członkowskie, w drodze odpowiednich przepisów, zapewnia brak 
ograniczeń obszarów trwałych użytków zielonych, które – jako państwo – jest zobowiązane 
utrzymywać, pod względem wielkości. 

Poprawka 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi, chyba że 
jest to niewskazane ze względu na 
różnorodność biologiczną i ochronę wód.
Dotyczy to na przykład działań w zakresie 
przekwalifikowania realizowanych na 
obszarach zagrożonych powodziami, 
glebach bogatych w węgiel, obszarach 
chronionych, glebach cennych lub 
wrażliwych pod względem ochrony wód i 
różnorodności biologicznej.
Przekwalifikowania obszarów można 
dokonać tylko po przedłożeniu planu 
rolno-środowiskowego lub uzyskaniu 
pisemnej zgody. Powyższe ograniczenie 
nie ma zastosowania w przypadku 
działania siły wyższej lub okoliczności 
nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 1649
James Nicholson, Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania do 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi, które mają zostać zalesione, 
jeżeli planowane zalesienie jest zgodne z 
zasadami ochrony środowiska, z 
wyłączeniem plantacji drzewek 
przeznaczonych na choinki 
bożonarodzeniowe oraz szybko rosnących 
osobników o krótkim okresie uprawy, lub 
w przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg utrzymywania trwałych użytków zielonych nie powinien uniemożliwiać zalesiania tych 
użytków zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Poprawka 1650
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej.

Or. en
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Poprawka 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5%
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5%
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi lub 
pastwiskami. Powyższe ograniczenie nie 
ma zastosowania w przypadku działania 
siły wyższej lub okoliczności 
nadzwyczajnych.

Or. fr

Poprawka 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. it

Poprawka 1653
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
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ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. it

Poprawka 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Państwa członkowskie mogą 
przekwalifikować do 5% obszarów 
referencyjnych będących trwałymi 
użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en
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Poprawka 1656
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi zgodnie z 
ust. 1. Powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania w przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 1657
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą przekazywać obszar 
referencyjny będący trwałymi użytkami 
zielonymi zarówno w ramach 
gospodarstwa rolnego, jak i innym 
rolnikom, bez przekazywania gruntów.
Powierzchnię obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
zmniejsza się, jeżeli dany obszar wychodzi 
poza zakres definicji trwałych użytków 
zielonych i osiąga naturalniejszy stan o 
wyższym poziomie różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby element ekologizacji nie uniemożliwiał rozwoju obszarów o wyższym 
stopniu naturalności, co jest jeszcze bardziej korzystne dla środowiska naturalnego i przyrody 
niż trwałe użytki zielone. Trwałe użytki zielone należy wprowadzać tam, gdzie mają 
największy wpływ na środowisko, przy czym rolnicy muszą dysponować obszarem 
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gospodarstwa w sposób elastyczny.

Poprawka 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rolnicy posiadający trwałe użytki 
zielone, których powierzchnia wymaga 
przekwalifikowania ze względu na 
strukturę, mogą je przekwalifikować, aby:
a) ponownie je obsiać lub
b) ponownie obsiać grunty w innej części 
gospodarstwa.

Or. de

Poprawka 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W regionach, w których powierzchnia 
trwałych użytków zielonych nie uległa 
zmniejszeniu o ponad 5% w porównaniu z 
rokiem 2014, wymóg określony w ust. 1 
uznaje się za spełniony przez wszystkich 
rolników w danym regionie.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie trwałych użytków zielonych należy prowadzić na szczeblu regionalnym, a 
kontrole na poziomie indywidualnego gospodarstwa rolnego powinny mieć zastosowanie 
tylko w przypadku zmniejszenia powierzchni trwałych użytków zielonych o ponad 5%. 
Kontrole trwałych użytków zielonych przeprowadzane na poziomie indywidualnych 
gospodarstw rolnych stanowią obciążenie administracyjne oraz przynoszą nieznaczne efekty, 
jeżeli całkowita regionalna powierzchnia trwałych użytków zielonych utrzymuje się na tym 
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samym poziomie.

Poprawka 1660
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rolnicy mogą zalesiać swoje obszary 
referencyjne będące trwałymi użytkami 
zielonymi lub przeznaczać je na zagajnik 
o krótkiej rotacji.

Or. en

Poprawka 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1662
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

skreślony

Or. en

Poprawka 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, 
ponownego przekwalifikowania 
powierzchni użytków rolnych na trwałe 
użytki zielone w przypadku przekroczenia 
dozwolonego zmniejszenia, o którym 
mowa w ust. 2, jak również zmiany 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi w przypadku 
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przypadku przekazania gruntów. przekazania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Odnowa trwałych użytków zielonych jest bardzo specyficzna dla sytuacji krajowej lub 
regionalnej. W związku z tym kwestia ta powinna pozostać w zakresie odpowiedzialności 
państw członkowskich.

Poprawka 1664
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, 
ponownego przekwalifikowania 
powierzchni użytków rolnych na trwałe 
użytki zielone w przypadku przekroczenia 
dozwolonego zmniejszenia, o którym 
mowa w ust. 2, jak również zmiany 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi w przypadku 
przekazania gruntów.

Or. en

Poprawka 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
limitu, o którym mowa w ust. 1, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. en

Poprawka 1666
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
limitu, o którym mowa w ust. 1, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. en
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Poprawka 1667
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 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów. Na 
potrzeby ust. 2 Komisji nadaje się 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 
określających przepisy dotyczące 
utrzymania trwałych użytków zielonych, w 
szczególności aby zapewnić podejmowanie 
środków mających na celu utrzymanie 
stosunku, w tym indywidualnych 
obowiązków, które należy spełnić, takich 
jak obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone, jeżeli maleje udział 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi.

Or. en

Poprawka 1668
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów. Na 
potrzeby ust. 2 Komisji nadaje się 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 
określających przepisy dotyczące 
utrzymania trwałych użytków zielonych, w 
szczególności aby zapewnić podejmowanie 
środków mających na celu utrzymanie 
stosunku, w tym indywidualnych 
obowiązków, które należy spełnić, takich 
jak obowiązek ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone, jeżeli maleje udział 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi.

Or. en

Poprawka 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 

3. Współczynnik, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się co roku w zależności od
powierzchni zgłoszonych przez rolników 
na dany rok.
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będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. fr

Poprawka 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 zawierających przepisy dotyczące 
utrzymania trwałych użytków w celu 
dopilnowania, aby w państwach, w 
których krajowe monitorowanie obszarów
będących trwałymi użytkami zielonymi 
wykazało zmniejszanie się udziału tych 
obszarów, rolnicy podjęli środki 
prowadzące do utrzymania gruntów 
wyznaczonych jako trwałe użytki zielone, 
w tym indywidualne zobowiązania, które 
muszą być spełnione, takie jak 
zobowiązane do ponownego 
przekwalifikowania obszarów na trwałe 
użytki zielone.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy środków, jakie mają podjąć rolnicy, jeżeli krajowy poziom użytków 
zielonych spada poniżej ustanowione limity.
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Poprawka 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
utrzymania trwałych użytków zielonych, w 
szczególności aby zapewnić podejmowanie 
środków mających na celu utrzymanie 
określonego udziału trwałych użytków 
zielonych, w tym indywidualnych 
obowiązków, które należy spełnić, takich 
jak obowiązek ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone, jeżeli 
maleje udział obszaru będącego trwałymi 
użytkami zielonymi.

Or. en

Poprawka 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 

3. Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów będących trwałymi 
użytkami zielonymi, odnowy trwałych 
użytków zielonych oraz ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone.
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będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Or. en

Poprawka 1673
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących krótkotrwałymi lub trwałymi 
użytkami zielonymi, odnowy 
krótkotrwałych lub trwałych użytków 
zielonych oraz ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na krótkotrwałe lub trwałe użytki 
zielone.

Or. en

Poprawka 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi lub 
pastwiskami określonego w ust. 1 akapit 
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trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

drugi, odnowy trwałych użytków zielonych 
lub pastwisk, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone lub 
pastwiska w przypadku przekroczenia 
dozwolonego zmniejszenia, o którym 
mowa w ust. 2, jak również zmiany 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi lub 
pastwiskami w przypadku przekazania 
gruntów.

Or. fr

Poprawka 1675
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it
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Poprawka 1678
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących pastwiskami i trwałymi użytkami 
zielonymi określonego w ust. 1 akapit 
drugi, odnowy pastwisk i trwałych 
użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na pastwiska i trwałe użytki 
zielone w przypadku przekroczenia 
dozwolonego zmniejszenia, o którym 
mowa w ust. 2, jak również zmiany 
obszarów referencyjnych będących 
pastwiskami i trwałymi użytkami 
zielonymi w przypadku przekazania 
gruntów.

Or. it

Poprawka 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, 
ponownego przekwalifikowania 
powierzchni użytków rolnych na trwałe 
użytki zielone w przypadku przekroczenia 
dozwolonego zmniejszenia, o którym 
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zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

mowa w ust. 2, jak również zmiany 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi w przypadku 
przekazania gruntów. Państwa 
członkowskie mogą określić scenariusz 
wyjściowy dotyczący ochrony trwałych 
użytków zielonych na podstawie ilości 
substancji organicznej zawartej w ich 
glebach.

Or. en

Poprawka 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Współczynnik referencyjny ustala się 
w następujący sposób:
a)  grunty będące trwałymi użytkami 
zielonymi i pastwiskami to grunty o takim 
przeznaczeniu zgłoszone przez rolników w 
2010 r.;
b)  całkowita powierzchnia użytków 
rolnych to całkowita powierzchnia 
użytków rolnych zgłoszona przez rolników 
w 2010 r.

Or. fr

Poprawka 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 a
Uprawy trwałe

Bez uszczerbku dla zwykłych potrzeb w 
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zakresie inwestycji i wymiany
wyposażenia rolnicy zapewniają 
utrzymanie upraw trwałych w ich 
gospodarstwach rolnych.

Or. it

Poprawka 1682
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 a
Uprawy trwałe

1. Rolnicy posiadający uprawy trwałe 
określone w art. 4 lit. g) stosują szczególne 
praktyki agronomiczne ustanowione przez 
państwa członkowskie.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu określenia kryteriów 
ustanawiania szczególnych praktyk 
agronomicznych, o których mowa w ust. 
1.

Or. it

Poprawka 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Ogólny współczynnik trwałych użytków 

zielonych i pastwisk
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1. W razie stwierdzenia, że współczynnik, 
o którym mowa w art. 31 ust. 1, ulega 
zmniejszeniu, dane państwo członkowskie 
nakłada na rolników zakaz przeznaczania 
do innych celów gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami bez uprzedniej zgody.
2. W razie stwierdzenia, że obowiązek, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2, nie może 
zostać spełniony, dane państwo 
członkowskie, oprócz zastosowania 
środków zgodnie z ust. 1 na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, nakłada na 
rolników, którzy posiadają grunty 
najpierw będące trwałymi użytkami 
zielonymi i pastwiskami, a następnie 
przeznaczone do innych celów, obowiązek 
przywrócenia trwałych użytków zielonych 
i pastwisk.

Or. fr

Poprawka 1684
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31b
Okresowa orka użytków zielonych

Rolnicy mogą zaorać grunty będące 
trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami w celu ich przywrócenia 
zgodnie z tradycyjnie stosowanymi 
praktykami i odstępami czasu.

Or. fr

Poprawka 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Obszar proekologiczny
1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. es

Uzasadnienie

Środki dotyczące dywersyfikacji i obszarów proekologicznych zostały ujednolicone zgodnie z 
poprawką do art. 29.

Poprawka 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
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Obszar proekologiczny
1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Składnik ekologiczny powinien zostać włączony do drugiego filaru WPR, zamiast stanowić 
część płatności bezpośrednich.

Poprawka 1687
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Obszar proekologiczny
1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
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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).
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. de

Uzasadnienie

Do osiągnięcia celów związanych z ekologią konieczne jest uwzględnienie różnic pomiędzy 
regionami i środkami, a nie wyselekcjonowanie gruntów ornych według jednolitych 
kryteriów. W związku z tym środki rolnośrodowiskowe powinny być ukierunkowane na drugi 
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 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Obszar proekologiczny
1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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 
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(ii).
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Składnik ekologiczny powinien zostać włączony do drugiego filaru WPR, zamiast stanowić 
część płatności bezpośrednich.

Poprawka 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Obszar proekologiczny
1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
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proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. es

Poprawka 1690
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar proekologiczny Infrastruktura ekologiczna

Or. en

Poprawka 1691
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

skreślony

Or. en

Poprawka 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
2% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi oraz obszarami półnaturalnymi 
i nieuprawianymi – stanowił 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). Na 
obszary te mogą się składać części 
gospodarstwa rolnego, uznawane za 
kwalifikujące się zgodnie z art. 25 ust. 2, 
pod warunkiem że są to obszary 
wyszczególnione we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz przyczyniające się do 
osiągnięcia celów środowiskowych lub 
innych korzyści.

Or. en

Poprawka 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
2% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en
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Poprawka 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
2% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. de

Poprawka 1695
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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). 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
2,5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu – na przykład 
ogrodzenia lub mury kamienne – strefy 
buforowe, uprawy wiążące azot i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii), jak również uprawy 
przyczyniające się do wychwytywania 
CO2.

Or. lv
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Poprawka 1696
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, np. żywopłoty lub 
kamienne mury, strefy buforowe, grunty 
obsadzone uprawami wiążącymi azot, 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), obszary obsadzone 
nektarodajnymi krzewami i drzewami lub 
obszary uprawiane w sposób intensywny.

Or. bg

Poprawka 1697
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy utrzymują 3% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami oraz obszarami upraw 
trwałych – jako obszar proekologiczny, 
taki jak grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, pasy pomiędzy polami 
uprawnymi, żywopłoty, wewnętrzne cieki 
wodne, strefy buforowe, grunty obsadzone 
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uprawami wiążącymi azot, zagajnik o 
krótkiej rotacji, krótkotrwałe użytki 
zielone i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 
Włączenie wymienionych elementów jako 
obszarów proekologicznych nie wyklucza 
ujęcia tych środków w rozporządzeniu 
(UE) nr […] [RDR].

Or. en

Poprawka 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy utrzymują 3% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami – jako obszar proekologiczny,
taki jak grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, pasy pomiędzy polami 
uprawnymi, żywopłoty, wewnętrzne cieki 
wodne, strefy buforowe, grunty obsadzone 
uprawami wiążącymi azot, zagajnik o 
krótkiej rotacji, krótkotrwałe użytki 
zielone i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 
Włączenie wymienionych elementów jako 
obszarów proekologicznych nie wyklucza 
ujęcia tych środków w rozporządzeniu 
(UE) nr […] [RDR].

Or. en

Poprawka 1699
Seán Kelly, Jim Higgins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty i kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
wiążącymi azot, zagajnik o krótkiej rotacji
i obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). Włączenie 
wymienionych elementów jako obszarów 
proekologicznych nie wyklucza ujęcia 
tych środków w rozporządzeniu XXX 
(rozwój obszarów wiejskich).

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo europejskie jest ze swej natury proekologiczne. Dające się utrzymać, pewne źródła 
zaopatrzenia w żywność bliskie europejskim konsumentom pod względem geograficznym 
nieuchronnie stają się bardziej proekologiczne niż alternatywny scenariusz zapewnienia 
zaopatrzenia w żywność przez duże koncerny przemysłowe znajdujące się w odległych 
regionach świata. Działalność rolnicza prowadzona na małą skalę, oparta na 
gospodarstwach rodzinnych, jest również ze swojej natury proekologiczna i powinna być za 
taką uznana.

Poprawka 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
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określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe, uprawy strączkowe, trwałe 
użytki zielone, uprawy trwałe, uprawy 
rosnące w wodzie, gospodarstwa rolne 
położone na obszarach Natura 2000, 
grunty rolne objęte środkami rolno-
środowiskowymi lub klimatycznymi i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. es

Poprawka 1701
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi i tradycyjnymi pastwiskami oraz 
obszarami upraw trwałych określonych w 
art. 31a ust. 1 – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en
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Poprawka 1702
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeśli powierzchnia kwalifikowalnego 
obszaru z wyjątkiem trwałych użytków 
zielonych wynosi ponad 20 ha, rolnicy
dopilnowują, aby co najmniej 3%
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi – stanowił 
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. de

Poprawka 1703
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie stwierdzono, że wartość 7% umożliwiłaby osiągnięcie znacznie większego 
wzrostu różnorodności biologicznej w porównaniu ze wzrostem, który zostałby osiągnięty 
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dzięki obszarom proekologicznym o powierzchni równej 3% kwalifikujących się hektarów, 
bardziej pożądane jest wprowadzenie wymogu obejmującego mniejszą wartość procentową, 
aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie powierzchni kwalifikujących się użytków 
rolnych.

Poprawka 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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

Naszym zdaniem 3% jest niewystarczające.

Poprawka 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 

1. Jeżeli powierzchnia użytków rolnych, z 
wyłączeniem trwałych użytków zielonych, 
obejmuje ponad 15 hektarów, rolnicy
dopilnowują, aby co najmniej 3%
kwalifikujących się hektarów określonych 
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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).

w art. 25 ust. 2 stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
grunty przeznaczone pod uprawy trwałe,
tarasy, cechy krajobrazu, np. żywopłoty lub 
kamienne mury, strefy buforowe, grunty 
obsadzone uprawami rosnącymi w wodzie 
przez znaczną część cyklu produkcji, 
grunty obsadzone uprawami 
ulepszającymi glebę, takimi jak rośliny 
strączkowe o jadalnych nasionach, i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. it

Poprawka 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 5 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi i tradycyjnymi pastwiskami, 
uprawami rosnącymi w wodzie oraz 
obszarami upraw trwałych – stanowił 
obszar proekologiczny taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
wiążącymi azot i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

Or. it

Poprawka 1707
Christa Klaß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3% kwalifikujących się hektarów stanowił 
obszar proekologiczny taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe i obszary zalesione. Jeśli zostało 
zawarte porozumienie terytorialne, o
którym mowa w art. 29, pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego a 
grupą rolników, wartość 3% może się 
odnosić do wszystkich gruntów, które są 
przedmiotem porozumienia. Minimalna 
wartość może dodatkowo być wyliczana na 
gruntach wielu gospodarstw, ew. 
zsumowana na szczeblu regionalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Z agronomicznego i ekologicznego punktu widzenia nie jest konieczne, aby procentowa ilość 
obszarów proekologicznych odnosiła się tylko do jednego gospodarstwa. Wartość ta powinna 
odnosić się do grupy gospodarstw lub mniejszych obszarów rolniczych. Powierzchnia 
gruntów poszczególnych gospodarstw powinna być sumowana, a średnia ilość wyliczana na 
większym obszarze.

Poprawka 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 

1. Państwa członkowskie dopilnowują na 
szczeblu krajowym i regionalnym, aby co 
najmniej 3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, powierzchnie użytków rolnych 
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25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). objęte systemami rolno-środowiskowymi, 
obszary, na których nie stosuje się 
nawozów azotowych ani pestycydów, 
grunty odłogowane, powierzchnie użytków 
rolnych objęte programem Natura 2000 
lub inne obszary ochrony środowiska, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 1709
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe, 
miedze porośnięte trawą, roślinami 
kwitnącymi, miedze graniczne, miedze 
porośnięte roślinami na paszę dla zwierząt 
dzikich, pasy przybrzeżne, uprawy roślin 
strączkowych i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii). 

Or. de

Poprawka 1710
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
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7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

3% ich gospodarstw rolnych określonych 
w art. 4 ust. 1 lit. b) – poza obszarami 
będącymi trwałymi użytkami zielonymi –
stanowił obszar proekologiczny, taki jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe, obszary 
obsadzone zagajnikiem o krótkiej rotacji 
lub wykorzystywane do produkcji 
ekologicznej, i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

Or. en

Poprawka 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en

Poprawka 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3,5% kwalifikujących się hektarów 
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określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

określonych w art. 25 ust. 2 stanowił 
obszar proekologiczny.  Obszar ten może 
obejmować grunty ugorowane, tarasy, 
cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w 
art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. fr

Poprawka 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
3,5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. fr

Uzasadnienie

Podany próg wydaje się zawyżony, tym bardziej że metodologia nie pozwala uwzględnić 
wszystkich elementów mających istotną środowiskową wartość dodaną na obszarze 
proekologicznym.

Poprawka 1714
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych 
obejmuje ponad 20 hektarów, rolnicy
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określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

dopilnowują, aby co najmniej 4%
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi i obszarami 
upraw trwałych – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
wiążącymi azot, grunty uprawiane z 
zastosowaniem metod ekologicznych i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. dopilnowują, aby co najmniej 4%
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi – stanowił 
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. en

Poprawka 1716
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli grunty orne w gospodarstwie 
rolnym obejmują ponad 20 hektarów, 
rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 5% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe zgodnie z odpowiednimi 
wymogami podstawowymi w zakresie 
zarządzania i zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr […] 
[HZR], półnaturalne pastwiska i inne 
obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, 
obszary, na których nie rozpyla się 
środków ochrony roślin, pokrywa z roślin 
zielonych, obszary objęte programami 
rolno-środowiskowymi zgodnie z art. 29 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] 
oraz na których stosuje sie praktyki 
wykraczające poza zakres praktyk, o 
których mowa w art. 29 ust. 1, pod 
względem korzyści dla klimatu i 
środowiska oraz obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

Państwa członkowskie definiują obszary, 
które można uznać za półnaturalne 
pastwiska na obszarach o wysokiej 
wartości przyrodniczej.

Or. en

Poprawka 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 

1. Jeżeli grunty orne w gospodarstwie 
rolnym obejmują ponad 15 hektarów, 
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określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 5% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe, żywopłoty, mury kamienne lub 
wewnętrzne drogi jezdne w 
gospodarstwach rolnych, grunty 
obsadzone uprawami wiążącymi azot, 
zagajnik o krótkiej rotacji i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii). Włączenie wymienionych 
elementów jako obszarów 
proekologicznych nie wyklucza ujęcia 
tych środków w rozporządzeniu (UE) nr 
[…] [RDR].

Or. en

Poprawka 1718
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi i tradycyjnymi pastwiskami oraz 
obszarami upraw trwałych określonych w 
art. 31a ust. 1 – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane 
lub obsadzone uprawami trwałymi 
prowadzonymi bez nawadniania, tarasy, 
cechy krajobrazu, np. żywopłoty lub 
kamienne mury, strefy buforowe, grunty 
obsadzone uprawami wiążącymi azot i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. pt
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Poprawka 1719
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami, o których mowa w art. 4 lit. h) 
(trwałe użytki zielone) i art. 4 lit. g) 
(uprawy trwałe) – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, np. żywopłoty lub 
kamienne mury, strefy buforowe, grunty 
obsadzone uprawami wiążącymi azot, 
zagajniki o krótkiej rotacji, plantacje 
topoli i obszary zalesione, o których mowa 
w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 

Or. it

Poprawka 1720
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
5% hektarów, którymi dysponują,
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi, uprawami trwałymi, szkółkami
– stanowił obszar proekologiczny taki jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe, uprawy bez 
użycia nawozów i pestycydów, grunty z 
wieloletnią roślinnością –
niewykorzystywane lub wykorzystywane 
ekstensywnie, uprawy roślin 
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strączkowych, grunty pod uprawy roślin 
zawierających lignocelulozę i niejadalną 
celulozę oraz obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. de

Uzasadnienie

„Żywność, paliwa i włókna” będą częścią długoterminowej strategii europejskiej WPR. 
Proponowane rozszerzenie o grunty takie jak uprawy roślin strączkowych i roślin 
zawierających lignocelulozę oraz uprawy bez użycia pestycydów i nawozów również mogą 
przynieść pozytywne skutki dla środowiska bez znacznego ograniczania potencjału 
produkcyjnego. Zmiana na grunty, którymi dysponują rolnicy, umożliwi dostosowanie do 
istniejących warunków naturalnych każdego gospodarstwa oraz osiągnięcie progu 5%.

Poprawka 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, 
wszystkie cechy krajobrazu objęte ochroną 
na podstawie odpowiednich wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania i
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR] oraz 
zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR], jak również żywopłoty, stawy, 
rowy, drzewa i grupy drzew, tradycyjne 
mury kamienne, roślinność nadbrzeżna, 
strefy buforowe, w tym zarówno pasy traw, 
jak i pasy pomiędzy polami uprawnymi, a 
także obszary, na których uprawia się 
gatunki korzystne pod względem 
pochłaniania dwutlenku węgla, w tym 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), różnorodności 
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biologicznej i jakości wody.

Or. en

Uzasadnienie

Średnio w przypadku wartości 7% zbyt duża powierzchnia gruntów uprawnych zostałaby 
wyłączona z produkcji. Należy uściślić cechy krajobrazu wliczane do odsetka obszaru 
proekologicznego. Do odsetka obszaru proekologicznego należy wliczyć również 
powierzchnie obszarów, na których uprawia się gatunki przynoszące korzyści środowiskowe.

Poprawka 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli jedna z trzech praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
zastosowana ostatecznie zgodnie z art. 29 
polega na ustanowieniu obszaru 
proekologicznego na powierzchni użytków 
rolnych, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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

Zgodnie z powyższymi poprawkami środek dotyczący obszaru proekologicznego stałby się 
opcjonalny lub alternatywny, jeżeli inne praktyki korzystne dla klimatu i środowiska zostały 
zaproponowane przez państwo członkowskie i zatwierdzone przez Komisję. Proponuje się, 
aby w przypadku, w którym dane państwo członkowskie zdecyduje o wprowadzeniu praktyki 
stosowania obszarów proekologicznych, obniżyć odsetek, ponieważ uznaje się, że wartość 7% 
jest zbyt wysoka i spowodowałaby znaczne dodatkowe koszty dla rolników.
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Poprawka 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty obsadzone 
uprawami prowadzonymi bez 
nawadniania, grunty ugorowane, tarasy, 
cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). Wymóg ten nie 
może w żadnym wypadku negatywnie 
wpływać na zdolność produkcyjną 
gospodarstw rolnych, biorąc pod uwagę 
potrzebę zwiększenia produkcji, aby 
osiągnąć cele w obszarze bezpieczeństwa 
żywnościowego. 

Or. pt

Poprawka 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
grunty stanowiące przedmiot umowy o 
zarządzaniu gruntami, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
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lit. b) ppkt (ii).

Or. es

Poprawka 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
5% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący obszaru proekologicznego należy ustalić na poziomie 5%.

Poprawka 1726
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 

1. Państwa członkowskie dopilnowują na 
szczeblu regionalnym, aby co najmniej 
10% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi pastwiskami 
– stanowił obszar proekologiczny, taki jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe i półnaturalne 
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25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). siedliska. Obszary te nie mogą być orane, 
obsiewane ani nawożone nawozami 
nieorganicznymi, ale mogą służyć jako 
tereny wypasowe i można je kosić w 
odpowiednim okresie, który jest zgodny z 
potrzebami w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym obejmuje ponad 35 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący obszarów proekologicznych należy poprzedzić sformułowaniem, w którym 
wprowadza się próg na poziomie 35 hektarów gruntów ornych, aby zwolnić z tego wymogu 
gospodarstwa rolne o małych powierzchniach gruntów ornych.

Poprawka 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych 
obejmuje ponad 20 hektarów, rolnicy 
dopilnowują, aby co najmniej 7% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
obszarami upraw trwałych – stanowił 
obszar proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
wiążącymi azot, grunty uprawiane z 
zastosowaniem metod ekologicznych i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 1729
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych obejmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en
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Poprawka 1730
Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym obejmuje ponad 15 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny. Obszar proekologiczny 
obejmuje grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe, na których 
nie prowadzi się produkcji (z wyłączeniem 
wypasu i koszenia), nie stosuje nawozów i 
pestycydów, obszary nienawożone 
nawozami azotowymi, obszary z 
międzyplonami/ pokryciem z roślin 
zielonych, obszary z wieloletnimi 
uprawami energetycznymi, obszary objęte 
programami rolno-środowiskowymi 
zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr […] [RDR] oraz na których 
stosuje się praktyki wykraczające poza 
zakres praktyk, o których mowa w art. 29 
ust. 1, pod względem korzyści dla klimatu 
i środowiska, jak również obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku środka obejmującego dywersyfikację i obszar proekologiczny progi powinny być 
takie same, aby uprościć jego realizację.

Poprawka 1731
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeżeli powierzchnia gruntów ornych w 
gospodarstwie obejmuje ponad 10 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny. Obszar proekologiczny 
obejmuje grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe, na których 
nie prowadzi się produkcji (z wyłączeniem 
wypasu i koszenia), nie stosuje nawozów i 
pestycydów, obszary nienawożone 
nawozami azotowymi, obszary z 
międzyplonami/ pokryciem z roślin 
zielonych, obszary z wieloletnimi 
uprawami energetycznymi, obszary objęte 
programami rolno-środowiskowymi 
zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr […] [RDR] oraz na których 
stosuje sie praktyki wykraczające poza 
zakres praktyk, o których mowa w art. 29 
ust. 1, pod względem korzyści dla klimatu 
i środowiska, jak również obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć do minimum emisję gazów cieplarnianych lub przedostawanie się azotanu i 
fosforu do wód gruntowych/ środowiska wodnego, odtwarzanie się naturalnych warunków 
hydrologicznych, tworzenie się terenów podmokłych itp., do ekologicznych obszarów w 
gospodarstwie należy zaliczyć dodatkowe obszary, które mogą przyczynić się do osiągnięcia 
tych celów.

Poprawka 1732
Ulrike Rodust
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Jeśli powierzchnia kwalifikowalnego 
obszaru wynosi ponad 10 hektarów, 
rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi – stanowił 
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. de

Poprawka 1733
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – było wykorzystywanych na 
potrzeby infrastruktury ekologicznej, w 
tym elementów krajobrazu, takich jak 
żywopłoty, mury kamienne, grunty 
ugorowane, utrzymywane tarasy i 
półnaturalne siedliska. Niedopuszczalne 
jest dosiewanie, oranie, stosowanie 
nawozów lub pestycydów. Dopuszcza się 
zbieranie plonów, koszenie i wypas przy 
obsadzie nieprowadzącej do degradacji 
murawy. W przypadku nowo zakładanych 
mieszanek użytków zielonych, pastwisk 
lub łąk można włączyć odpowiednie 
uprawy strączkowe do mieszanek 
gatunków stosowanych na pastwiskach 
lub łąkach przeznaczonych do wypasu lub 



AM\909521PL.doc 89/175 PE494.487v01-00

PL

koszenia. 

Or. en

Poprawka 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi oraz obszarami upraw trwałych 
– stanowił obszar proekologiczny, taki jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe, na których 
nie prowadzi się produkcji (z wyłączeniem 
wypasu i koszenia), nie stosuje nawozów i 
pestycydów, pasy pomiędzy polami 
uprawnymi, na których nie rozpyla się 
środków ochrony roślin, obszary 
nienawożone nawozami azotowymi, 
międzyplony, obszary z wieloletnimi 
uprawami energetycznymi, pasy 
roślinności zamieszkiwane przez zwierzęta 
zwalczające szkodniki, pasy kwiatów, 
obszary upraw wiążących azot, obszary 
objęte programami rolno-środowiskowymi 
zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr […] [RDR], jak również obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Uzasadnienie

Zakres definicji obszarów proekologicznych powinien być szerszy niż ramy ustanowione we 
wniosku Komisji.
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Poprawka 1735
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe, półnaturalne siedliska i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii). Aby obszary te mogły 
zostać zaliczone jako obszary 
proekologiczne, nie mogą być orane, 
obsiewane, nawożone lub spryskiwane, 
ale mogą służyć jako tereny wypasowe, 
można zbierać z nich plony lub je kosić w 
odpowiednim okresie, który jest zgodny z 
potrzebami w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 stanowił 
obszar proekologiczny.  Obszar 
proekologiczny może obejmować grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).
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Or. fr

Poprawka 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi lub pastwiskami – stanowił 
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. fr

Poprawka 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi oraz obszarami upraw trwałych 
– stanowił 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. en

Uzasadnienie

Uprawy trwałe, takie jak sady, należy wyłączyć z wymogu dotyczącego obszaru 
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proekologicznego.

Poprawka 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, rowy, uprawy wiążące azot,
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 1740
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny, taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub mury kamienne i obiekty 
archeologiczne, strefy buforowe i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. en
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Poprawka 1741
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe, 
grunty zasiane uprawami gwarantującymi 
brak stosowania środków ochrony roślin i 
obszary zalesione, o których mowa w 
art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. fr

Poprawka 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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). 
Cechy krajobrazu niekwalifikujące się na 
podstawie art. 25 ust. 2 nie kwalifikują się 
do płatności, ale mogą być 
wykorzystywane przez rolników w celu 
wywiązania się z powyższego obowiązku.

Or. en
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Poprawka 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 26 ust. 1 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił 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. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący obszaru proekologicznego 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 stwarza duże trudności oraz niejasne jest, w jaki sposób obszary 
proekologiczne miałyby zastosowanie w przypadku gruntów wykorzystywanych przez większą 
liczbę rolników w trakcie tego samego roku kalendarzowego.

Poprawka 1744
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 

1. Rolnicy dopilnowują, aby utrzymane 
zostały co najmniej istniejące obszary 
proekologiczne takie jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
buforowe i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
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obszary zalesione, o których mowa w 
art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

zielonymi.

Or. fr

Poprawka 1745
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do obszarów priorytetów z punktu 
widzenia ekologii zalicza się następujące 
elementy:
– miedze rozgraniczające, miedze z 
roślinami kwitnącymi lub trawą, 
zwłaszcza gdy można je wykorzystać do 
pozyskiwania energii w instalacjach do 
wytwarzania biogazu lub przetwarzania 
biomasy lub gdy przeciwdziałają one 
erozji gleby, zwłaszcza na terenach
pagórkowatych,
– miedze porośnięte roślinami na paszę 
dla zwierząt dzikich, np. na polach 
uprawnych znajdujących się na skraju 
lasu,
– pasy przybrzeżne,
– uprawy roślin strączkowych.

Or. de

Poprawka 1746
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku obszarów proekologicznych 
obowiązują następujące wytyczne:
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– niedozwolone jest stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin i 
nawozów mineralnych,
– grunty nie podlegają wymianie 
handlowej i powinny być ulokowane w 
tym samym regionie geograficznym,
– grunty można co roku zamieniać,
– uprawa roślin strączkowych może być 
prowadzona na nie więcej niż 50% 
powierzchni obszarów priorytetowych z 
ekologicznego punktu widzenia,
– oranie i zasiew dozwolone są jedynie do 
15 maja, a żniwa odbywają się po 15 lipca,
– dozwolone jest stosowanie rzadkich i 
zagrożonych upraw,
– w przypadku upraw większych niż 30 ha 
obszary priorytetowe muszą znajdować się 
w granicach upraw.

Or. de

Poprawka 1747
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za obszary proekologiczne uznaje się 
również:
– kwalifikujące się hektary podlegające 
obowiązkom w ramach niektórych 
środków rolno-środowiskowych, zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR];
– kwalifikujące się hektary stanowiące 
część obszarów, których dotyczy dyrektywa 
92/43/EWG lub dyrektywa 2009/147/WE;
– kwalifikujące się hektary upraw 
nienawożonych azotem w okresie uprawy 
również zalicza się do obszarów 
proekologicznych.
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Przedmiotowy obowiązek nie ma 
zastosowania do gospodarstw rolnych:
– w których trwałe użytki zielone zajmują 
ponad 50% powierzchni użytków rolnych 
lub
– w których powierzchnia gruntów ornych 
i obszarów upraw trwałych wynosi łącznie 
mniej niż 15 hektarów.
Jeżeli państwo członkowskie lub region 
podejmą taką decyzję, obowiązek 
określony w ust. 1 może zostać 
ustanowiony i spełniony wspólnie na 
szczeblu regionalnym zamiast na poziomie 
indywidualnych gospodarstw.

Or. en

Poprawka 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi te nie dotyczą: a) gruntów 
kwalifikujących się do płatności, na 
których prowadzone są uprawy z 
zastosowaniem środków agro-
środowiskowo-klimatycznych określonych 
w art. 29 rozporządzenia (UE) 
EFRROW/2012, lub
b) gruntów kwalifikujących się do 
płatności w ramach dyrektywy 
92/43/EWG lub 2009/147/WE, lub
c) gruntów kwalifikujących się do 
płatności, nawożonych środkami 
niezawierającymi azotu i w związku z tym 
klasyfikowanych jako obszary 
priorytetowe z punktu widzenia ekologii, 
d) gruntów, na których trwale użytki 
zielone stanowią ponad 50% użytków 
rolnych, lub
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e) gruntów o łącznej powierzchni pól 
uprawnych i upraw trwałych 
nieprzekraczającej 15 ha, lub
f) rolników posiadających działki o 
średniej wielkości nieprzekraczającej 2 
hektarów.

Or. de

Poprawka 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą stosować minimalne 
wzruszenie gleby lub trwałą pokrywę 
glebową jako rozwiązanie alternatywne do 
utrzymywania obszarów 
proekologicznych.
W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą stosować poziom 3% 
na szczeblu regionalnym zamiast na 
poziomie gospodarstwa rolnego.

Or. en

Poprawka 1750
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą stosować minimalne 
wzruszenie gleby lub trwałą pokrywę 
glebową jako rozwiązanie alternatywne do 
utrzymywania obszarów 
proekologicznych.
W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą stosować poziom 3% 
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na szczeblu regionalnym zamiast na 
poziomie gospodarstwa rolnego.

Or. en

Poprawka 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar ten może również obejmować 
trwałe użytki zielone i pastwiska, a także 
grunty zasiane uprawami przynoszącymi 
istotną korzyść środowiskową, takimi jak 
len, konopie, lucerna czy uprawy 
białkowe.  Obszary te mogą jednak 
stanowić tylko połowę minimalnej 
wartości procentowej przewidzianej w 
ust. 1.

Or. fr

Poprawka 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar proekologiczny może również 
obejmować trwałe użytki zielone i grunty 
zasiane uprawami przynoszącymi istotną 
korzyść środowiskową, takimi jak len, 
konopie, lucerna czy rośliny białkowe.
Obszary te mogą jednak stanowić tylko 
połowę minimalnej wartości procentowej 
przewidzianej w ust. 1.
Niektóre obszary proekologiczne 
podlegają ważeniu w celu uwzględnienia, 
w zależności od ich znaczenia 
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środowiskowego, równoważnych 
obszarów, które to ważenie może 
wykraczać poza faktyczne oddziaływanie 
danego elementu. Ważenie to odbywa się 
w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 1753
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o włączeniu wszystkich cech 
krajobrazu, objętych ochroną na 
podstawie odpowiednich wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania i
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR] oraz 
zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [RDR], do kwalifikującego się 
obszaru i zaliczeniu ich jako obszar 
proekologiczny.

Or. en

Poprawka 1754
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 32 ust. 1 w powiązaniu z 
art. 25 ust. 2 rolnik może ponownie 
wydzierżawić od gminy grunty orne 
wartościowe pod względem ekologicznym, 
które w wyniku scalania gruntów lub 
podobnych procedur przeszły na własność 
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organów publicznych, a następnie 
zarejestrować je jako obszary priorytetowe 
z ekologicznego punktu widzenia w 
rozumieniu art. 32 ust. 1, jeśli spełniają 
one warunki art. 32 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie. W regionach, które zgodnie z wymogami art. 32 mogą 
wskazać obszary priorytetowe z ekologicznego punktu widzenia należące do organów 
publicznych, należy umożliwić zawarcie umów, zgodnie z którymi obszary te zostaną oddane 
rolnikom w użytkowanie do celów związanych z uprawą. Grunty te należy zatem przyznać 
rolnikom jako obszary priorytetowe z punktu widzenia ekologii, o których mowa w art. 32.

Poprawka 1755
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obszary infrastruktury ekologicznej 
obejmują szczególne lokalne i regionalne 
praktyki w zakresie uprawy i 
gospodarowania gruntami, sprzyjające 
realizacji procesu przechodzenia na 
zrównoważone systemy rolnicze oraz 
ulepszone zarządzanie środowiskowe, 
zgodnie z art. 29, 30 i 31.

Or. en

Poprawka 1756
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby znacząco zwiększyć korzyści dla 
środowiska wynikające z tego środka, 
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należy zachęcić rolników do 
podejmowania odpowiednich zobowiązań 
ustanowionych w art. 29 tytuł III rozdział 
I rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].
Zobowiązania te powinny być 
dostosowane do przedmiotowych gruntów, 
aby możliwe było osiągnięcie 
maksymalnych korzyści dla środowiska, 
oraz mogą obejmować takie praktyki, jak 
łączenie obszarów proekologicznych w 
celu tworzenia sieci ekologicznych lub 
stosowanie mieszanek nasion roślin 
dostarczających pyłek i nektar, 
przyjaznych dla zapylaczy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dalej stymulować osiąganie korzyści dla środowiska wynikających z obszarów 
proekologicznych, konieczne jest wspieranie pozytywnego zarządzania poprzez programy 
rolno-środowiskowe.

Poprawka 1757
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, w którym dowolne 
postanowienie umowy dzierżawy gruntów 
zawartej faktycznie przed rokiem 2011 jest 
niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, 
nadrzędne znaczenie ma poprzednia 
umowa do rozwiązania przedmiotowej 
umowy.

Or. en

Poprawka 1758
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
wdrożeniu na szczeblu regionalnym 
odsetka obszarów proekologicznych 
wynoszącego do 3,5%, aby uzyskać 
przyległe obszary proekologiczne.
Państwa członkowskie określają obszary i 
obowiązki dla rolników lub grup rolników 
uczestniczących w programach mających 
na celu osiągnięcie poziomu 3,5%.
Obszary i obowiązki określa się w celu 
wsparcia procesu wdrażania polityki Unii 
w zakresie środowiska, klimatu i 
różnorodności biologicznej. Przedmiotowe 
obowiązki wykraczają poza zakres 
praktyk, o których mowa w art. 29 ust. 1, 
pod względem korzyści dla klimatu i 
środowiska.
W przypadku stosowania obszarów 
proekologicznych na poziomie 
regionalnym państwa członkowskie 
każdego roku informują rolników o 
poziomie indywidualnych obowiązków 
dotyczących obszarów proekologicznych 
przy minimalnym poziomie 3,5%.
Indywidualny poziom oblicza się na 
podstawie ustanowionego obszaru 
zarządzanego na szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 1759
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 grupa 
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rolników wspólnie korzystająca z 
dokładnie określonego obszaru 
przyległych gruntów może wystąpić z 
wnioskiem o to, by odsetek obszaru 
proekologicznego, o którym mowa w ust. 
1, był przestrzegany na poziomie grupy na 
wspólnie wykorzystywanych 
kwalifikujących się hektarach. W takich 
przypadkach państwa członkowskie 
ustanawiają każdego roku obiektywne 
kryteria określające przedmiotowe obszary 
oraz odsetek obszaru ekologicznego, który 
musi zostać zapewniony na poziomie 
indywidualnych gospodarstw rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie pewnego stopnia elastyczności grupom rolników, którzy 
wspólnie wykorzystują swoje grunty.

Poprawka 1760
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą ustalić, że obszar 
proekologiczny, o którym mowa w tym 
ustępie, zostaje zapewniony na poziomie 
grupy rolników, jeżeli udowodnią oni 
wspólne wykorzystywanie dokładnie 
określonego (przyległego) gruntu. W 
takich przypadkach co najmniej 3,5% 
obszaru proekologicznego znajduje się na 
kwalifikujących się hektarach każdego 
rolnika. Pozostałe 3,5% może znajdować 
się w obrębie dowolnych wspólnie 
wykorzystywanych kwalifikujących się 
hektarów. Jeżeli stosowana jest ta opcja, 
rolnicy ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za zapewnienie 
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osiągnięcia odsetka obszaru 
ekologicznego, o którym mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie pewnego stopnia elastyczności grupom rolników, którzy 
wspólnie wykorzystują swoje grunty.

Poprawka 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 rolnicy, 
którzy biorą udział w programach rolno-
środowiskowych w ramach 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], 
dopilnowują, aby 2% kwalifikujących się 
hektarów określonych w art. 25 ust. 2 
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), jak również kwalifikujące 
się hektary podlegające obowiązkom w 
ramach niektórych środków rolno-
środowiskowych, zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] oraz 
kwalifikujące się hektary stanowiące część 
obszarów, których dotyczy dyrektywa 
92/43/EWG lub dyrektywa 2009/147/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Element ekologizacji powinien zostać włączony do drugiego filaru WPR, zamiast stanowić 
część płatności bezpośrednich.
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Poprawka 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Odsetek, o którym mowa w ust. 1, 
można zmniejszyć na szczeblu państwa 
członkowskiego lub na szczeblu 
regionalnym, jeżeli państwo członkowskie 
lub region stosują ogólne rozporządzenie 
w sprawie ochrony środowiska, którego 
zakres wykracza poza zakres obowiązków 
ustanowionych dla rolników w innych 
państwach członkowskich.
Rolnicy powinny mieć prawo do 
przenoszenia całości lub części 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, na 
innego rolnika bez przekazywania 
gruntów.
W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
wdrożeniu na szczeblu regionalnym 
odsetka obszarów proekologicznych 
wynoszącego do 5%, aby uzyskać 
przyległe obszary proekologiczne.
Państwa członkowskie i regiony, które nie 
objęły obszarów wymienionych w ust. 1 
swoim systemem identyfikacji działek 
rolnych, muszą wliczyć te cechy do 
odsetka określonego w ust. 1, bez 
włączania ich do systemu identyfikacji 
działek rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne ze względu na dodatkową elastyczność we wprowadzaniu obszarów 
proekologicznych. Należy zapewnić możliwość przekazywania obowiązku między rolnikami, 
wdrażania części obowiązku na szczeblu krajowym lub regionalnym oraz podejmowania 
ogólnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem rolników z innych 
państw członkowskich.
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Poprawka 1763
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 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w ust. 1 
zmniejsza się do:
– 5% w przypadku wspólnych 
przedsięwzięć grup rolników tworzących 
stałe sąsiadujące obszary proekologiczne;
– 1,5% w państwach członkowskich, w 
których co najmniej 45% całkowitej 
powierzchni lądowej jest pokryte lasami;
– 1,5% w państwach członkowskich, w 
których powierzchnia użytków rolnych 
stanowi mniej niż 35% całkowitej 
powierzchni lądowej.

Or. en

Poprawka 1764
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w ust. 1 
zmniejsza się do:
– 5% w przypadku wspólnych 
przedsięwzięć grup rolników tworzących 
stałe sąsiadujące obszary proekologiczne;
– 1,5% w państwach członkowskich, w 
których co najmniej 30% całkowitej 
powierzchni lądowej jest pokryte lasami;
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– 1,5% w państwach członkowskich, w 
których powierzchnia użytków rolnych 
stanowi mniej niż 35% całkowitej 
powierzchni lądowej.

Or. en

Poprawka 1765
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa minimalny 
odsetek obszaru proekologicznego 
wskazany w art. 29 zmniejsza się o 2%, 
jeżeli rolnik tworzy sieć zielonej 
infrastruktury służącą jako zielony 
korytarz na jego gruntach.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wprowadza się zachętę dla rolników do prowadzenia współpracy mającej na 
celu ulepszenie ich standardów w obszarze ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Poprawka 1766
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w ust. 1 
zmniejsza się do 3% w przypadku grup 
rolników tworzących stałe sąsiadujące 
obszary proekologiczne.

Or. pt
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Poprawka 1767
Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek, o którym mowa w tym 
ustępie, zmniejsza się do co najmniej 
3,5%, jeżeli ponad 50% terytorium 
państwa członkowskiego stanowi obszar 
zalesiony.

Or. sl

Uzasadnienie

W wymaganym odsetku obszarów proekologicznych należy uwzględnić naturalne cechy 
poszczególnych państw członkowskich, w szczególności udział obszarów zalesionych w 
powierzchni tych państw: wyższy udział lasów powinien oznaczać niższy wymagany odsetek. 
Las stanowi najdoskonalszą formę obszaru proekologicznego, zwłaszcza w Słowenii, którą 
charakteryzuje zrównoważona gospodarka leśna. Udział lasów jest obiektywnym, 
porównywalnym i możliwym do sprawdzenia kryterium.

Poprawka 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w tym 
ustępie zmniejsza się do 5% w przypadku 
wspólnych przedsięwzięć grup rolników 
tworzących stałe sąsiadujące obszary 
proekologiczne, nawet jeżeli te grupy nie 
są zorganizowany w sposób formalny.

Or. ro
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Poprawka 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 w 
państwach członkowskich, w których 
powierzchnia użytków rolnych jest 
mniejsza niż 10% całkowitej powierzchni 
lądowej danego państwa członkowskiego, 
obszar ochrony środowiska obejmuje 3% 
powierzchni gruntów ornych rolnika.

Or. en

Uzasadnienie

Miedzy państwami członkowskimi występują znaczne różnice w udziale użytków rolnych w 
całkowitej powierzchni lądowej. W niektórych państwach członkowskich cechy krajobrazowe 
występują rzadziej na gruntach ornych w porównaniu z innymi państwami członkowskimi i 
zazwyczaj w krajobrazie dominują lasy, bagna i błota, co sprzyja wartościom związanym z 
różnorodnością biologiczną.

Poprawka 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
powierzchni użytków rolnych 
wykorzystywanych do uprawy owoców lub 
warzyw lub gospodarstw rolnych, w 
których powierzchnia gruntów ornych 
obejmuje mniej niż 15 hektarów.

Or. en
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Poprawka 1771
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rolnicy wdrażają roczny plan 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi na obszarach swoich 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do wsparcia, określonych w art. 25 ust. 2.
Plan ten obejmuje kartę danych 
dotyczących gospodarstwa i kartę danych 
dotyczących pola, obejmujące 
przynajmniej:
– sprawozdanie z analizy gleby dla 
wszystkich kwalifikujących się obszarów 
gospodarstwa rolnego, przeprowadzanej 
okresowo przynajmniej w odstępie 3–5 lat 
oraz podlegającej corocznemu 
przeglądowi, mającej na celu określenie 
zawartości fosforu, potasu i magnezu oraz 
pH;
– pełne informacje dotyczące wszystkich 
nawozów stosowanych w gospodarstwie 
rolnym, w tym nawozów organicznych 
(okres, powierzchnia stosowania, ilość, 
rodzaj, magazynowanie); – oświadczenie, 
że rolnik uwzględnia wszystkie inne źródła 
substancji odżywczych przed określeniem 
współczynników stosowania nawozu.
Rolnicy przeprowadzają również w 
regularny sposób kalibrację i badania 
podajników rozsiewaczy nawozów oraz 
kalibrację rozrzutników obornika.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji 
i przepisów mających zastosowanie do 
treści kart danych dotyczących 
gospodarstwa i pola, które rolnicy 
uzupełniają, aby udokumentować i 
zoptymalizować planowanie 
gospodarowania substancjami 
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odżywczymi i stosowanie tych substancji.

Or. en

Poprawka 1772
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Za obszary priorytetowe z 
ekologicznego punktu widzenia należy 
uznać grunty wykorzystywane w 
następujący sposób:
– bogate gatunkowo grunty orne i użytki 
zielone,
– zboża o poszerzonej odległości pomiędzy 
rzędami – co najmniej 20 cm,
– pasy przybrzeżne przy zbiornikach 
wodnych o szerokości co najmniej 10 m 
wolne od nawozów i środków ochrony 
roślin,
– użytki zielone, na których stosuje się 
późne żniwa, ew. późny wypas.

Or. de

Poprawka 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na użytkach rolnych wskazanych w 
niniejszym rozdziale dozwolona jest 
stosowanie następujących upraw:
a) wieloletnich upraw energetycznych 
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oraz
b) roślin wysokobiałkowych.

Or. de

Poprawka 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o określeniu jako obszaru 
proekologicznego obszaru rzadkich 
upraw, które są zagrożone wyginięciem i 
stanowią mniej niż 1% całkowitej 
powierzchni gruntów ornych w danym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niektóre obszary proekologiczne 
podlegają ważeniu w celu uwzględnienia, 
w zależności od ich znaczenia 
środowiskowego, równoważnych 
obszarów, które to ważenie może 
wykraczać poza faktyczne oddziaływanie 
danego elementu.  Ważenie to odbywa się 
w sposób przedstawiony w załączniku IVa.

Or. fr

Poprawka 1776
Christa Klaß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dotychczasowe elementy krajobrazu, 
np. pasy zieleni lub obszary ochrony wód, 
łącznie z sąsiednimi elementami 
krajobrazu, obszarami odłogowanymi, 
powierzchniami wyrównawczymi, 
obszarami ochrony przyrody oraz 
obszarami publicznymi wyznaczonymi ze 
względu na ekologię, należy uznać za 
obszary proekologiczne.

Or. de

Poprawka 1777
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa od art. 1 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
oddaniu obszarów priorytetowych z 
ekologicznego punktu widzenia, o których 
mowa w ust. 1, do dyspozycji grupy 
rolników, o ile mogą oni udowodnić, że 
użytkują precyzyjnie wyznaczone grunty 
na sąsiadujących ze sobą polach. W takim 
przypadku co najmniej 1,5% obszarów 
priorytetowych z ekologicznego punktu 
widzenia musi się znajdować na 
precyzyjnie wyznaczonych 
kwalifikujących się hektarach należących 
do poszczególnych rolników. Pozostałe 
1,5% może znajdować się w dowolnym 
miejscu na wspomnianych precyzyjnie 
wyznaczonych kwalifikujących się 
hektarach, które są użytkowane przez tę 
grupę rolników. W przypadku 
skorzystania z takiej możliwości rolnicy 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za 
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wyznaczenie w ich gospodarstwach, na 
precyzyjnie wyznaczonych gruntach, 
wymaganej części obszarów 
priorytetowych z ekologicznego punktu 
widzenia zgodnie z art. 1.

Or. de

Poprawka 1778
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W ramach alternatywnego 
rozwiązania rolnicy mogą spełnić wymogi 
określone w art. 32 ust. 1 w przypadku, w 
którym na co najmniej 15% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 uprawiają uprawy 
strączkowe na potrzeby wypasu, jeżeli są 
zgodne z art. 4 ust. ba „nowoczesny 
zrównoważony system” lub art. 4 ust. 1 lit. 
ha) „rolnictwo o wysokiej wartości 
przyrodniczej”.

Or. en

Poprawka 1779
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa minimalny 
odsetek obszaru proekologicznego 
wskazany w art. 29 zmniejsza się o 1%, 
jeżeli rolnik zainstaluje infrastrukturę 
ochrony wody zapobiegającą 
zanieczyszczeniu u źródła.
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Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wprowadza się zachętę dla rolników do prowadzenia współpracy mającej na 
celu ulepszenie ich standardów w obszarze ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Poprawka 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w ust. 1 
zmniejsza się do 5% w przypadku 
wspólnych przedsięwzięć grup rolników 
zatwierdzonych przez władze na podstawie 
regionalnych planów zarządzania. Co 
najmniej połowa (2,5%) tego poziomu 
docelowego powinna zostać osiągnięta na 
poziomie gospodarstwa rolnego.

Or. en

Poprawka 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Obszary proekologiczne, takie jak 
grunty ugorowane, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe i obszary 
zalesione, kwalifikują się do przyznania 
płatności bezpośrednich.

Or. ro
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Poprawka 1782
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Rolnicy wdrażają plan w zakresie 
efektywności energetycznej gospodarstwa 
w swoich gospodarstwach rolnych. Plan 
ten obejmuje przynajmniej następujące 
elementy:
– prowadzenie szczegółowych rejestrów, 
poddawanych regularnym przeglądom, 
dotyczących dostaw i zużycia energii w 
gospodarstwie rolnym oraz działań 
mających na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej gospodarstwa.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji 
i kryteriów mających zastosowanie do 
treści planów w zakresie efektywności 
energetycznej gospodarstwa, które rolnicy 
wdrażają w celu zoptymalizowania 
efektywności energetycznej w 
gospodarstwie rolnym.

Or. en

Poprawka 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
wskazaną minimalną wartość procentową 
ustala się na poziomie 2%, w przypadku 
gdy wspólnym wysiłkiem grup rolników 
powstają ciągłe i sąsiadujące ze sobą 
obszary proekologiczne.



PE494.487v01-00 118/175 AM\909521PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 1784
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W drodze odstępstwa minimalny 
odsetek obszaru proekologicznego 
wskazany w art. 29 zmniejsza się o 1%, 
jeżeli rolnik podejmuje specjalne środki 
zapewniające siedlisko żerowania dla 
owadów zapylających.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wprowadza się zachętę dla rolników do prowadzenia współpracy mającej na 
celu ulepszenie ich standardów w obszarze ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Poprawka 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Rolnicy, którzy zdecydują o spełnieniu 
części obowiązku dotyczącego 
utrzymywania obszaru proekologicznego 
poprzez uczestnictwo w grupie rolników 
zgodnie z krajowym lub regionalnym 
planem zarządzania, nie mogą odejść z 
grupy rolników ani spełnić wspomnianego 
obowiązku w danym roku w inny sposób.
Każdy rolnik ponosi odpowiedzialność za 
zapewnienie zgodności przez wszystkich 
innych rolników należących do grupy 
rolników. Dokonuje sie redukcji płatności, 
o której mowa w art. 29 ust. 1, wobec 
wszystkich uczestników, jeżeli grupa 
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rolników nie wywiązuje sie z obowiązku 
dotyczącego utrzymania obszaru 
proekologicznego lub wywiązuje sie z tego 
obowiązku w niewystarczającej mierze.

Or. en

Poprawka 1786
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W swoich gospodarstwach rolnych 
rolnicy wdrażają plan gospodarowania 
glebą na poziomie całego gospodarstwa, w 
którym wyszczególnia się obszary 
zagrożone erozją gleby, znaczącymi 
tendencjami spadkowymi utraty substancji 
organicznej wskutek stosowania praktyk 
rolniczych oraz zagęszczeniem gleby.
Rolnicy są zobowiązani do podjęcia 
odpowiednich działań w celu złagodzenia 
przedmiotowych rodzajów ryzyka.

Or. en

Poprawka 1787
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji 
i kryteriów mających zastosowanie do 
treści planów gospodarowania glebą, 
których celem jest zapewnienie 
efektywnego użytkowania gleby.



PE494.487v01-00 120/175 AM\909521PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 1788
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. W drodze odstępstwa minimalny 
odsetek obszaru proekologicznego 
wskazany w art. 29 zmniejsza się o 1%, 
jeżeli rolnik był beneficjentem szkolenia i 
wdrożył środki mające na celu zwiększenie 
różnorodności biologicznej lub ulepszenie 
gospodarki wodnej.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wprowadza się zachętę dla rolników do prowadzenia współpracy mającej na 
celu ulepszenie ich standardów w obszarze ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Poprawka 1789
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu definiowania wykazu 
upraw przynoszących istotną korzyść 
środowiskową, o których mowa w ust. 1 
akapit trzeci.

Or. fr

Poprawka 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 akapit drugi
niniejszego artykułu, oraz w celu 
definiowania wykazu upraw 
przynoszących istotną korzyść 
środowiskową, o których mowa w ust. 1 
akapit trzeci niniejszego artykułu.

Or. fr
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Poprawka 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie, 
jak również w celu określenia przepisów 
dotyczących utrzymania obszaru 
proekologicznego, w szczególności aby 
zapewnić podjęcie środków w zakresie 
utrzymania obszaru proekologicznego, 
określone w ust. 1 niniejszego artykułu, w 
tym indywidualnych obowiązków, które 
należy spełnić, jeżeli zmniejszany jest 
wskazany odsetek.

Or. en

Poprawka 1793
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55, o 
których mowa w ust. 1 i 1a niniejszego 
artykułu, w celu określenia dodatkowych 
kryteriów zakwalifikowania rodzajów 
obszarów proekologicznych, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, do 
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proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

kategorii obszarów proekologicznych, jak 
również w celu dodawania do obszarów, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, innych rodzajów obszarów, które 
można uwzględniać w odniesieniu do 
odsetka, o którym mowa we wspomnianym 
ustępie.

Or. en

Poprawka 1794
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów infrastruktury ekologicznej, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów 
infrastruktury ekologicznej, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1795
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
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których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianych 
ustępach.

Or. de

Poprawka 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów i wielkości obszarów 
proekologicznych, o których mowa w ust. 
1 niniejszego artykułu, oraz w celu 
dodawania i definiowania innych rodzajów 
obszarów proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych i ich 
równoważnych wartości, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu 
dodawania i definiowania innych rodzajów 
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proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

obszarów proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1798
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych i ich 
równoważnych wartości, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu 
dodawania i definiowania innych rodzajów 
obszarów proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1799
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 56 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
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którym mowa we wspomnianym ustępie. którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1800
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 
rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz rodzajów dopuszczalnego 
gospodarowania, jak również w celu 
dodawania i definiowania innych rodzajów 
obszarów proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 1801
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje decyzję, o 
której mowa w ust. 1a. Komisja zatwierdza 
obowiązki ustanowione dla wyznaczonych 
obszarów oraz obszar zarządzany zgodnie 
z obowiązkami, o których mowa w ust. 1a.
Wydana zgoda obejmuje informacje 
dotyczące wpływu na środowisko i klimat 
wykraczającego poza zakres praktyk, o 
których mowa w art. 29 ust. 1, pod 
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względem korzyści dla klimatu i 
środowiska. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Plan gospodarowania substancjami 

odżywczymi w gospodarstwie
1. Rolnicy wdrażają roczny plan 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi na obszarach swoich 
gospodarstw rolnych określonych w art. 
25 ust. 2., mający na celu 
zoptymalizowanie wykorzystywania 
nawozów organicznych i sztucznych.
Rolnicy prowadzą karty danych, 
zawierające informacje dotyczące 
nawozów stosowanych w gospodarstwie, 
oraz dysponują sprawozdaniem z analizy 
gleby.
W przedmiotowym planie określa się jasne 
cele dotyczące optymalnego stosowania 
substancji odżywczych w gospodarstwie 
rolnym.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en
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Poprawka 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Plan gospodarowania substancjami 

odżywczymi
1. Rolnicy sporządzają co roku plan 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi dotyczący obszarów ich 
gospodarstwa rolnego kwalifikujących się 
do wsparcia, określonych w art. 25 ust. 2.
Plan ten obejmuje kartę danych 
dotyczących gospodarstwa i kartę danych 
dotyczących pola, obejmujące 
przynajmniej:
– aktualne sprawozdanie z analizy gleby 
wszystkich kwalifikujących sie obszarów 
gospodarstwa rolnego;
– analizę substancji odżywczych 
wszystkich nawozów organicznych, które 
mają być stosowane w gospodarstwie 
rolnym w danym roku oraz ich ilość;
– plan optymalizacji, w którym określa się 
planowane użytkowanie nawozów oraz ich 
dokładne zastosowanie;
– kalibrację i badania podajnika 
rozsiewaczy i rozpylaczy nawozów, aby 
zapewnić ich precyzyjne stosowanie.
Plan gospodarowania substancjami 
odżywczymi sporządza się na podstawie 
wspomnianej wyżej analizy oraz z 
uwzględnieniem równowagi między 
wymaganiami uprawy a dostarczanymi jej 
substancjami odżywczymi pochodzącymi z 
gleby i nawożenia, a także określa się w 
nim cele dotyczące optymalizacji 
stosowania substancji odżywczych i 
nawozów oraz ograniczenia ługowania 
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azotu i jego odpływu ze zlewni.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu dalszego określania warunków i 
przepisów mających zastosowanie do 
treści kart danych dotyczących 
gospodarstwa i pola, które rolnicy 
uzupełniają, aby udokumentować oraz 
zoptymalizować stosowanie substancji 
odżywczych i planowanie gospodarowania 
tymi substancjami.

Or. en

Uzasadnienie

Środek ten zapewni niskoemisyjność i efektywne gospodarowanie substancjami odżywczymi 
oraz przyczyni się do złagodzenia zjawiska ługowania azotu i jego odpływu ze zlewni na 
obszarach innych niż strefy zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami. Powinno to dostarczyć 
korzyści gospodarczych rolnikowi oraz wpłynąć na poprawę efektywności środowiskowej 
gospodarstw.

Poprawka 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Plan gospodarowania substancjami 

odżywczymi
1. Rolnicy wdrażają roczny plan 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi na obszarach swoich 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do wsparcia, określonych w art. 25 ust. 2.
Plan ten obejmuje kartę danych 
dotyczących gospodarstwa i kartę danych 
dotyczących pola, obejmujące 
przynajmniej:
– sprawozdanie z analizy gleby dla 
wszystkich kwalifikujących się obszarów 
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gospodarstwa rolnego, przeprowadzanej 
okresowo przynajmniej w odstępie 3–5 lat 
oraz podlegającej corocznemu 
przeglądowi, mającej na celu określenie 
zawartości fosforu, potasu i magnezu oraz 
pH;
– pełne informacje dotyczące wszystkich 
nawozów stosowanych w gospodarstwie 
rolnym, w tym nawozów organicznych 
(okres, powierzchnia stosowania, ilość, 
rodzaj, magazynowanie); – oświadczenie, 
że rolnik uwzględnia wszystkie inne źródła 
substancji odżywczych przed określeniem 
współczynników stosowania nawozu.
Rolnicy przeprowadzają również w 
regularny sposób kalibrację i badania 
podajników rozsiewaczy nawozów oraz 
kalibrację rozrzutników obornika.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji
i przepisów mających zastosowanie do 
treści kart danych dotyczących 
gospodarstwa i pola, które rolnicy 
uzupełniają, aby udokumentować i 
zoptymalizować ich planowanie 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi i stosowanie tych substancji.

Or. en

Poprawka 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
W przypadku upraw drzewiastych odsetek 
obszaru proekologicznego obejmuje 
obszar obsadzony uprawami, które 
zapewniają korzystny roczny poziom 
wychwytywania dwutlenku węgla oraz 
przyczyniają się do ograniczenia zużycia 
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wody do minimum (obszary nawadniane z 
zastosowaniem systemu kroplowego), 
ograniczenia erozji gleby oraz 
zatrzymania procesu pustynnienia. 

Or. es

Poprawka 1806
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Plan gospodarki wodnej

Rolnicy wdrażają plan w zakresie 
efektywnego użytkowania wody w 
gospodarstwie przeznaczony dla ich 
gospodarstw rolnych. Plan ten obejmuje:
– wyszczególnienie obszarów 
odpowiednich do zastosowania środków 
polegających na zatrzymywaniu wody;
– wyszczególnienie obszarów 
odpowiednich do zastosowania środków w 
zakresie łagodzenia skutków suszy;
– dokładne i regularne przeprowadzanie 
pomiarów oraz prowadzenie rejestru 
zużycia wody.

Or. en

Poprawka 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a



PE494.487v01-00 132/175 AM\909521PL.doc

PL

Plan poprawy efektywnego 
gospodarowania zasobami

1. Rolnicy wdrażają plan działań w 
zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami na obszarach swoich 
gospodarstw rolnych kwalifikujących się 
do wsparcia, określonych w art. 25 ust. 2, 
obejmujący na przykład: a) plan 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi w gospodarstwie, który 
mógłby obejmować stosowanie 
międzyplonów lub upraw wiążących azot, 
stosowanie nawozów azotowych o 
kontrolowanym uwalnianiu substancji 
odżywczych, plan zoptymalizowanego 
stosowania obornika pochodzenia 
zwierzęcego lub odzyskiwania substancji 
odżywczych z obornika; b) uczestnictwo w 
programie dotyczącym ograniczenia 
stosowania antybiotyków; c) uczestnictwo 
w programie dotyczącym ograniczenia 
stosowania chemicznych środków ochrony 
roślin; d) plan w zakresie efektywności 
energetycznej, obejmujący środki mające 
na celu ograniczenie stosowania paliw 
(kopalnych) lub produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Przepisy ogólne dotyczące płatności na 
ekologizację – gospodarstwa hodowlane 

bez gruntów



AM\909521PL.doc 133/175 PE494.487v01-00

PL

Rolnicy nieposiadający gruntów hodujący 
bydło lub owce dopilnowują, aby co 
najmniej 50% wykorzystywanej przez nich 
paszy i zielonki pochodziło z gospodarstw 
rolnych położnych blisko ich zabudowań 
gospodarskich oraz zapewniają 
sporządzenie planu gospodarowania 
gnojowicą i obornikiem w miejscu 
dostosowanym do rodzaju i liczby 
hodowanych zwierząt.

Or. es

Uzasadnienie

Należy dodać środek przeznaczony dla gospodarstw hodowlanych bez faktycznego zaplecza w 
postaci gruntów.

Poprawka 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32b
Plan w zakresie efektywności 

energetycznej gospodarstwa rolnego
1. Rolnicy przeprowadzają co roku 
niezależną kontrolę zużycia wszystkich 
rodzajów energii i paliw w swoich 
gospodarstwach rolnych oraz sporządzają 
plan w zakresie efektywności 
energetycznej gospodarstwa rolnego, aby 
zoptymalizować efektywne zużycie 
wszystkich rodzajów energii i paliw. Plan 
ten obejmuje kartę danych dotyczących 
gospodarstwa, zawierającą cele w zakresie 
ograniczenia zużycia energii i paliw oraz 
przynajmniej następujące elementy:
– prowadzenie szczegółowego rejestru 
poddawanego aktualizacji, dotyczącego 
zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w 
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energię; oraz
– dane na temat zużycia paliw;
– plan optymalizacji efektywności 
energetycznej i izolacji wszystkich 
istniejących i nowych budynków, 
urządzeń i maszyn w gospodarstwie 
rolnym, obejmujący kontrolowanie 
zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepłej 
wody przy użyciu inteligentnych liczników 
i termostatów, jak również stosowanie 
innych energooszczędnych instalacji, 
takich jak energooszczędne systemy 
oświetlenia i chłodzenia oraz 
automatyczne systemy sterowania 
oświetleniem.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu dalszego określania warunków i 
przepisów mających zastosowanie do 
treści planu w zakresie efektywności 
energetycznej gospodarstwa, który rolnicy 
wdrażają w celu zoptymalizowania zużycia 
energii i ograniczenia do minimum 
konieczności stosowania paliw kopalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Środek ten zapewni niskoemisyjność i efektywność energetyczną oraz przyczyni się do 
złagodzenia zmiany klimatu, przy czym działania obejmą większą część gospodarstw rolnych 
w porównaniu z określonymi środkami rolno-środowiskowymi. Powinno to dostarczyć 
korzyści gospodarczych rolnikowi oraz wpłynąć na poprawę efektywności środowiskowej 
gospodarstw.

Poprawka 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32b
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Plan w zakresie efektywności 
energetycznej gospodarstwa rolnego

1. Rolnicy wdrażają plan w zakresie 
efektywności energetycznej gospodarstwa 
w swoich gospodarstwach rolnych. Plan 
ten obejmuje przynajmniej następujące 
elementy:
– prowadzenie szczegółowych rejestrów 
poddawanych regularnym przeglądom 
dotyczących dostaw energii w 
gospodarstwie rolnym; oraz
– praktyki w zakresie zużycia energii oraz 
działania mające na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej gospodarstwa 
rolnego.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji 
i kryteriów mających zastosowanie do 
treści planów w zakresie efektywności 
energetycznej gospodarstwa, które rolnicy 
wdrażają w celu zoptymalizowania 
efektywności energetycznej w 
gospodarstwie rolnym.

Or. en

Poprawka 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32b
Plan działania na rzecz różnorodności 

biologicznej
1. Rolnicy wdrażają plan działania na 
rzecz różnorodności biologicznej na 
obszarach swoich gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do wsparcia, 
określonych w art. 25 ust. 2. W planie tym 
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określa się gatunki występujące na terenie 
gospodarstwa rolnego i gatunki zagrożone 
oraz działania ukierunkowane na 
zapewnienie siedliska tym zagrożonym 
gatunkom.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32b
Pokrywa glebowa zimą

1. Rolnicy posiadający ponad 20 hektarów 
gruntów ornych kwalifikujących się do 
wsparcia na podstawie art. 25 ust. 2 
utrzymują zimą tymczasową pokrywę, 
zgodnie z następującymi warunkami:
– rolnik musi być w stanie podać numer 
mapy, określić metodę uprawy oraz 
obsiane tereny zielone.
Na potrzeby niniejszego artykułu można 
uznać pokrywę wykonaną ze ściółki 
nieorganicznej lub pozostałości.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania wymogów zawartych w tym 
artykule oraz okres stosowania 
tymczasowej pokrywy.

Or. en
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Poprawka 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32c
Plany gospodarowania glebą

1. W swoich gospodarstwach rolnych 
rolnicy wdrażają plan gospodarowania 
glebą na poziomie całego gospodarstwa, w 
którym wyszczególnia się obszary 
zagrożone erozją gleby, znaczącymi 
tendencjami spadkowymi utraty substancji 
organicznej wskutek stosowania praktyk 
rolniczych oraz zagęszczeniem gleby.
Rolnicy są zobowiązani do podjęcia 
odpowiednich działań w celu złagodzenia 
przedmiotowych rodzajów ryzyka.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu ustanowienia szczegółowych definicji 
i kryteriów mających zastosowanie do 
treści planów gospodarowania glebą, 
których celem jest zapewnienie 
efektywnego użytkowania gleby.

Or. en

Poprawka 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32c
Pokrywa glebowa zimą
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1. Rolnicy dopilnowują, aby ich 
kwalifikujące się hektary określone w art. 
25 ust. 2, które w innym razie pozostałyby 
bez pokrycia w trakcie zimy, były pokryte 
tymczasową pokrywą roślinną, zgodnie z 
następującymi warunkami:
– pokrywa glebowa może obejmować 
trawy, występujące lokalnie rośliny, zboża 
drobnoziarniste i międzyplon, uprawy 
strączkowe i krzyżowe, koniczynę oraz 
ściernisko;
– elementy zarządzania gruntami i cechy 
krajobrazu pozostawione bez pokrywy są 
objęte środkiem dotyczącym 
gospodarowania glebą w zakresie, w 
jakim są zgodne z celami realizowanymi w 
ramach środków agro-środowiskowo-
klimatycznych podjętych zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR];
– gleba pozostaje pokryta przez okres 
określony przez państwo członkowskie 
odpowiednio do rodzaju gleby i warunków 
klimatycznych, a pokrywa glebowa jest 
usuwana w odpowiednim terminie 
wskazanym przez państwo członkowskie, 
aby zapewnić maksymalne korzyści dla 
środowiska i klimatu, zgodnie z ust. 2.
Ogrody warzywne, szkółki roślin oraz 
grunty zalesione nie podlegają wymogom 
dotyczącym pokrywy glebowej.
2. Państwa członkowskie stosujące 
niniejszy artykuł określają terminy 
tworzenia i usuwania pokrywy glebowej, z 
uwzględnieniem rodzaju gleby i 
warunków klimatycznych. Państwa te 
zgłaszają Komisji mające zastosowanie 
daty w odpowiednim terminie.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu dalszego określania warunków i 
przepisów mających zastosowanie do 
wymogów dotyczących pokrywy glebowej 
zawartych w ust. 1, w tym przepisy 
szczegółowe mające zastosowanie do 
późno zbieranych upraw.
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Or. en

Uzasadnienie

Środek ten będzie miał szczególnie korzystny wpływ na substancje odżywcze w glebie oraz 
pochłanianie dwutlenku węgla w glebie. Państwa członkowskie muszą określić najlepszy 
termin tworzenia i usuwania pokrywy odpowiednio do ich szczególnych warunków.

Poprawka 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32c
Plan ulepszenia gospodarki wodnej

1. Rolnicy przyjmują środki mające na 
celu zachowanie zasobów wodnych, na 
przykład poprzez przechwytywanie i 
magazynowanie wód opadowych, techniki 
nawadniania wymagające mniejszych 
ilości wody lub praktyki w zakresie 
rolnictwa precyzyjnego. Rolnicy są 
zobowiązani do pomiaru zużycia wody w 
gospodarstwie rolnym oraz do wykazania 
znacznej poprawy w zakresie efektywnego 
użytkowania wody.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 c
Uprawa minimalna lub brak upraw oraz 

siew bezpośredni
1. Rolnicy prowadzą na 20% 
kwalifikujących się hektarów określonych 
w art. 25 ust. 2 uprawę minimalną lub 
nieinwazyjny brak upraw oraz siew 
bezpośredni. Rolnicy będą zobowiązani do 
prowadzenia szczegółowego rejestru 
zawierającego informacje dotyczące 
zasianych upraw, numer mapy gruntów 
oraz opis zastosowanej metody 
umieszczania w glebie.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32d
Plan działania na rzecz różnorodności 

biologicznej
1. Rolnicy wdrażają plan działania na 
rzecz różnorodności biologicznej na 
obszarach swoich gospodarstw rolnych 
kwalifikujących się do wsparcia, 
określonych w art. 25 ust. 2. W planie tym 
określa się gatunki występujące na terenie 
gospodarstwa rolnego i gatunki zagrożone 
oraz działania ukierunkowane na 
zapewnienie siedliska tym zagrożonym 
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gatunkom.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1818
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32d
Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Rolnicy, którzy podjęli decyzję o 
wdrożeniu przynajmniej jednego środka w 
zakresie ekologizacji, zgodnie z art. [32a 
nowy – 32c nowy], są zobowiązani do 
monitorowania pozytywnych zmian w 
porównaniu do planu bazowego na 2014 
r.
2. Władze państw członkowskich, które 
podjęły decyzję o wdrożeniu przynajmniej 
jednego środka w zakresie ekologizacji, 
zgodnie z art. [32a nowy – 32c nowy], są 
zobowiązane do monitorowania 
pozytywnych zmian w porównaniu do 
planu bazowego na 2014 r. oraz do 
przedstawiania Komisji co dwa lata 
sprawozdania dotyczącego wdrażania i 
rezultatów środków w zakresie 
ekologizacji na terytorium ich państw.
3. Co dwa lata Komisja przedstawia 
analizę wdrażania i rezultatów środków w 
zakresie ekologizacji w państwach 
członkowskich przygotowaną na 
podstawie sprawozdań państw 
członkowskich oraz na podstawie 
własnych ustaleń.
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Or. en

Poprawka 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32e
Gospodarka wodna

1. W państwach członkowskich, w których 
nawadnianie ma zasadnicze znaczenie dla 
produkcji rolnej, rolnicy przyjmują środki 
mające na celu zachowanie zasobów 
wodnych.
Wymaga to dokonywania pomiarów wody 
zużywanej w gospodarstwie rolnym do 
celów nawadniania oraz przyjęcia planów 
mających na celu zachowanie zasobów 
wodnych i wprowadzenie planów w 
zakresie efektywnego użytkowania wody, 
w tym, w stosownych przypadkach, 
przechwytywania i magazynowania wód 
opadowych.
2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
stosowania przedmiotowego środka.

Or. en

Poprawka 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
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Przepisy finansowe
1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.
3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Element ekologizacji powinien zostać włączony do drugiego filaru WPR, zamiast stanowić 
część płatności bezpośrednich.

Poprawka 1821
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Przepisy finansowe
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1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.
3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Do osiągnięcia celów związanych z ekologią konieczne jest uwzględnienie różnic pomiędzy 
regionami i środkami, a nie wyselekcjonowanie gruntów ornych według jednolitych 
kryteriów. W związku z tym środki rolnośrodowiskowe powinny być ukierunkowane na drugi 
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 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
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Przepisy finansowe
1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.
3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Element ekologizacji powinien zostać włączony do drugiego filaru WPR, zamiast stanowić 
część płatności bezpośrednich.

Poprawka 1823
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy finansowe Przepisy wykonawcze

Or. fr
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Poprawka 1824
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

skreślony

Or. en

Poprawka 1825
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1826
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
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Or. en

Poprawka 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. de

Poprawka 1828
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. it

Poprawka 1829
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
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członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

członkowskie wykorzystują 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują do 10% 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. es

Uzasadnienie

Naszym zdaniem kwota przyznana na ten element powinna być minimalna oraz zalecamy, by 
nie przekraczała maksymalnego poziomu 10%.

Poprawka 1831
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II w okresie pierwszych dwóch 
lat stosowania niniejszego rozporządzenia, 
a następnie 30% począwszy od kolejnych 
lat.

Or. fr
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Poprawka 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, zwiększając w ten sposób 
margines, o który można podwyższyć 
odsetek wsparcia powiązanego z 
produkcją.

Or. es

Poprawka 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. es

Uzasadnienie

Przydzielona na płatność na ekologizację kwota odpowiadająca 30% krajowych środków na 
płatności bezpośrednie jest zbyt wysoka, mając na uwadze, że jest ona przyznawana w sposób 
jednolity wszystkim rolnikom w danym regionie i nie wprowadza się jej progresywnie.

Poprawka 1834
Béla Glattfelder
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. es

Poprawka 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. es
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Uzasadnienie

Proponuje się zmniejszenie odsetka krajowych środków, które mają być wykorzystane na 
płatności na ekologizację, tj. płatności ekologiczne, z 30% do 20%. 

Poprawka 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują co najmniej
20% rocznego pułapu krajowego 
określonego w załączniku II.

Or. ro

Poprawka 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować rozszerzony element 
ekologizacji w ramach WPR poprzez 
zintensyfikowane programy rolno-
środowiskowe określone w rozporządzeniu 
(UE) nr […] [RDR], państwa 
członkowskie wykorzystują 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II w formie wsparcia UE na 
rzecz środków rolno-środowiskowych i 
środków w zakresie zwalczania zmiany 
klimatu udzielanego w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych ze środków EFFROW, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […] 
[RDR].

Or. en
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Uzasadnienie

Środki w zakresie ekologizacji są lepiej realizowane w ramach drugiego filaru WPR.

Poprawka 1839
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 25% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 1840
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują w 2014 r.
minimum 20% rocznego pułapu krajowego 
określonego w załączniku II, ale 
zwiększają tę kwotę do 50% do 2020 r.

Or. en

Poprawka 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie mogą wykorzystać do 30% 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 1842
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują do 30% 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. bg

Poprawka 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie uzależniają 30% płatności 
podstawowej od zgodności z przepisami 
tytułu III rozdział 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podstawą i wartością referencyjną 
finansowania na podstawie niniejszego 
rozdziału powinny być poszczególne 
wartości średnie płatności bezpośrednich 
państwa członkowskiego, aby dodatek do 
praktyk rolnych korzystnych dla klimatu i 
środowiska miał taką samą wartość w 
każdym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podstawą i wartością referencyjną 
płatności określonych w niniejszym 
rozdziale powinny być poszczególne 
wartości średnie płatności bezpośrednich 
państwa członkowskiego, aby dodatek do 
praktyk rolnych korzystnych dla klimatu i 
środowiska miał taką samą wartość w 
każdym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 1846
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku naruszeń obowiązków 
określonych w art. 30, 31 i 32 kara 
nałożona na rolnika nie może być większa 
niż faktyczna płatność, która została mu 
przyznana.

Or. en

Uzasadnienie

Kary za niezgodność ze środkami w zakresie ekologizacji należy ograniczyć do faktycznej 
płatności z tytułu ekologizacji przyznanej rolnikowi.

Poprawka 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1848
Seán Kelly, Jim Higgins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1849
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1850
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1851
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują 
art. 20 – na szczeblu regionalnym.  W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w 
ust. 3.  Dla każdego regionu wspomnianą 
część oblicza się, dzieląc odpowiedni 
pułap regionalny ustanowiony zgodnie z 
art. 20 ust. 2 przez pułap określony 
zgodnie z art. 19 ust. 1.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowany przepis nie umożliwia regionalizacji płatności na ekologizację, ponieważ 
zawiera wymóg ich indywidualnego obliczania.

Poprawka 1853
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym.



AM\909521PL.doc 159/175 PE494.487v01-00

PL

członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. de

Poprawka 1854
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą stosować 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, na szczeblu krajowym lub –
jeżeli stosują art. 20 – na szczeblu 
regionalnym. W przypadku stosowania 
płatności na szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1855
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 

2. Państwa członkowskie mogą stosować 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, na szczeblu krajowym lub –
jeżeli stosują art. 20 – na szczeblu 
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przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

regionalnym. W przypadku stosowania 
płatności na szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1856
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą stosować 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, na szczeblu krajowym lub dane 
państwo członkowskie – jeżeli stosuje art. 
20 – może stosować płatność na szczeblu 
regionalnym. W przypadku stosowania 
płatności na szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1857
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub dane państwo 
członkowskie – jeżeli stosuje art. 20 –
może stosować płatność na szczeblu 
regionalnym. W przypadku stosowania 
płatności na szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich obowiązki w zakresie realizacji polityki rolnej zostały 
przekazane organom na szczeblu regionalnym, w związku z czym decyzje w sprawie 
jakiejkolwiek możliwej płatności z tytułu ekologizacji będą musiały zapaść na najbardziej 
odpowiednim szczeblu administracyjnym.

Poprawka 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3.
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym. W przypadku 
przestrzegania procedury określonej w art. 
20 mogą ją stosować na szczeblu 
regionalnym. W przypadku stosowania 
płatności na szczeblu regionalnym państwa 
członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 3. 
Dla każdego regionu wspomnianą część 
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
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ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Or. de

Poprawka 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Fundusze nierozdzielone w ramach 
stosowania art. 33 przenosi się w danym 
państwie członkowskim na środki w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach EFRROW, przeznaczone dla 
rolników lub grup rolników, zgodnie z art. 
14.

Or. en

Poprawka 1860
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1861
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

3. Komisja jest zgodnie z art. 55 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia co roku 
odpowiedniego pułapu dla płatności, o 
której mowa w niniejszym rozdziale.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie pułapu dotyczącego płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska nie jest wyłącznie decyzją o charakterze technicznym.

Poprawka 1862
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w niniejszym rozdziale. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiednie 
przepisy w związku z art. 29 ust. 5 
niniejszego rozdziału. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie zmniejszenia i kary nałożone za 
niezgodność z niniejszym artykułem i art. 
30, 31 i 31 pozostają w gestii państw 
członkowskich i regionów, w których 
niezgodność ta wystąpiła.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie kary nałożone za niezgodność z elementem ekologizacji nie powinny skutkować 
zmniejszeniem krajowego finansowania państwa członkowskiego lub krajowego finansowania 
regionu.

Poprawka 1864
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie zmniejszenia i kary nałożone 
za niezgodność z niniejszym artykułem i 
art. 30, 31 i 31 pozostają w gestii państw 
członkowskich i regionów, w których 
niezgodność ta wystąpiła.

Or. en

Poprawka 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie ograniczenia płatności 
podstawowych i kary finansowe, o których 
mowa w niniejszym artykule oraz w art. 
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30, 31 i 32, wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów, powinny 
pozostać w gestii państw członkowskich 
oraz regionów, w których zostały 
nałożone.

Or. de

Poprawka 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niewykorzystane środki objęte 
pułapem krajowym dla państw 
członkowskich, które zostały wyznaczone 
do sfinansowania płatności 
zdefiniowanych w niniejszym rozdziale, 
pozostają w gestii tych państw 
członkowskich i są wykorzystywane na 
potrzeby środków rolnośrodowiskowych i 
działań na rzecz klimatu zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) EFRROW/2012.

Or. de

Poprawka 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Specjalna płatność na inteligentny wzrost
Przepisy ogólne
1. Państwa członkowskie przyznają 
rolnikom pomoc zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym rozdziale, z 
zastrzeżeniem zgodności z warunkami 
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określonymi w art. 9.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
wymogi, które będą musieli spełnić 
potencjalni beneficjenci.
3. Nie naruszając warunków określonych 
w ust. 2, przedmiotowa pomoc jest 
przeznaczona dla rolników, którzy 
osiągają wyższy odsetek dochodów ze 
sprzedaży produktów rolnych niż z całości 
zarobków pochodzących z innego 
dowolnego rodzaju działalności 
gospodarczej.
4. Na potrzeby stosowania niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie mogą 
stosować definicje zawarte w ich 
odpowiednich krajowych aktach 
prawnych i stosowane obecnie do celów 
przyznawania określonych rodzajów 
pomocy.
5. Państwa członkowskie zwiększają 
wartość uprawnień do płatności 
podstawowych o maksymalnie 50% w 
przypadku rolników spełniających 
warunki określone przez te państwa, 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, z 
uwzględnieniem pułapu stanowionego w 
art. 33b.

Or. es

Poprawka 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33b
Przepisy finansowe

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w art. 33a, państwa członkowskie 
wykorzystują 10% rocznego pułapu 
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krajowego określonego w załączniku II.

Or. es

Poprawka 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych należy ująć w całości w drugim 
filarze.

Poprawka 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych

skreślony
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Or. en

Poprawka 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatność rolnikom 
uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

1. Państwa członkowskie przyznają
płatność rolnikom uprawnionym do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1, i których gospodarstwa rolne 
są całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach o ograniczeniach naturalnych 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. fr

Poprawka 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatność rolnikom
uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

1. Płatność przyznaje się rolnikom 
uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].
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Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.

Poprawka 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatność rolnikom 
uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

1. Państwa członkowskie i uprawnione 
regiony mogą przyznawać płatność 
rolnikom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

Or. es

Uzasadnienie

Należy pamiętać o tym, że w niektórych państwach członkowskich regiony są w pełni 
uprawnione do rozdzielania płatności oraz że aby została zapewniona zgodność z zasadą 
pomocniczości fakt ten nie może zostać pominięty w rozporządzeniu europejskim.

Poprawka 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatność rolnikom 

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatność rolnikom 
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uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych wyznaczonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

uprawnionym do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1, i których 
gospodarstwa rolne są całkowicie lub 
częściowo położone na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych i obszarach 
należących do sieci Natura 2000
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] oraz z 
art. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

Or. es

Poprawka 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przyznaniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
wszystkich obszarów objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie i 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów – decyzję o 
ograniczeniu płatności do niektórych 
obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

2. Państwa członkowskie przyznają 
płatność, o której mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do wszystkich obszarów 
objętych zakresem wspomnianego ustępu 
lub – alternatywnie i na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminujących
kryteriów – ograniczają płatność do 
niektórych obszarów, o których mowa w 
art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.
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Poprawka 1877
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przyznaniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
wszystkich obszarów objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie i 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów – decyzję 
o ograniczeniu płatności do niektórych 
obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przyznaniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
wszystkich obszarów położonych na 
terenach objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie i 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów – decyzję 
o ograniczeniu płatności do części terenów, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], lub 
niektórych rodzajów obszarów położonych 
na tych terenach.

Or. fr

Poprawka 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przyznaniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
wszystkich obszarów objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie i 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów – decyzję o 
ograniczeniu płatności do niektórych 
obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przyznaniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
wszystkich obszarów objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie i 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów –
niektórych obszarów, o których mowa w 
art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[RDR].

Or. fr
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Poprawka 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie przyznają płatność
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, i 
wypłaca się po aktywacji uprawnień do 
płatności dotyczących tych hektarów 
posiadanych przez danego rolnika.

Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.

Poprawka 1880
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
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zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

Or. en

Poprawka 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej i modulacji degresywnej,
liniowego zmniejszenia, o którym mowa w 
art. 7, oraz wszelkich zmniejszeń i 
wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1, przyznaje 
się rocznie na kwalifikujący się hektar 
położony na obszarach, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie podjęły 
decyzję o przyznaniu płatności zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu, i wypłaca się 
po aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

Or. en

Poprawka 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych kwalifikujących się
hektarów posiadanych przez danego 
rolnika, położonych na wspomnianych 
obszarach o ograniczeniach naturalnych.

Or. es

Poprawka 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 

3. Nie naruszając przepisów ust. 2, i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczania, liniowego zmniejszenia, o 
którym mowa w art. 7, oraz wszelkich 
zmniejszeń i wykluczeń wprowadzonych 
na podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) 
nr […] [HZR] płatność, o której mowa w 
ust. 1, przyznaje się rocznie na 
kwalifikujący się hektar położony na 
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obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych hektarów posiadanych 
przez danego rolnika.

obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, i wypłaca się po 
aktywacji uprawnień do płatności 
dotyczących tych kwalifikujących się
hektarów posiadanych przez danego 
rolnika, położonych na wspomnianych 
obszarach o ograniczeniach naturalnych.

Or. es


