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Poprawka 45
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

(9) Przyjęte przepisy powinny 
gwarantować, że kwalifikujące się grunty 
odzwierciedlają wyjątkowe warunki 
panujące w każdym państwie 
członkowskim w zakresie zarówno 
uprawy, jak i wykorzystania do celów 
rolnych oraz fizyczne właściwości 
tradycyjnych pastwisk, w celu uniknięcia 
porzucania gruntów oraz zachowania 
różnorodności biologicznej i cech 
krajobrazu. Aby uwzględnić pewne nowe 
elementy i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

Or. en
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Poprawka 46
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków zielonych 
i pastwisk.

Or. en

Poprawka 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość przeniesienia 
omawianych kwot z pierwszego do 
drugiego filaru. Maksymalna możliwa do 
przeniesienia kwota powinna zostać 
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określona przez Komisję, po zasięgnięciu 
opinii państw członkowskich, najpóźniej 
na początku 2014 r.

Or. lt

Poprawka 48
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Jednak państwa 
członkowskie, których poziom płatności 
bezpośrednich, nawet po dostosowaniu,
byłby poniżej 80% średniej unijnej, 
powinny dostosować swój poziom 
płatności do 80%. Powyższe ujednolicenie 
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płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom.
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r.
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom.
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r.
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 49
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
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płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, oraz 
rolnicy, którzy zobowiązali się do 
podejmowania środków środowiskowych i 
klimatycznych zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr [RDR], powinni 
korzystać z elementu „ekologizacji” bez 
konieczności spełnienia żadnych 
dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

Or. fi
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Poprawka 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu, różnorodności biologicznej i 
środowiska w całej Unii. W tym celu 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, sprawdzalnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach, 
które wykraczają poza zasadę wzajemnej 
zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak dywersyfikacja upraw i 
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
oraz obszarów proekologicznych.
Obowiązkowy charakter omawianych 
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
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spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

Or. en

Poprawka 51
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa w zakresie wspierania 
zrównoważonego rolnictwa i efektów 
działalności środowiskowej poprzez 
obowiązkowy element „ekologizacji” 
zawarty w płatnościach bezpośrednich.
Wspiera się przez to praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska w całej 
Unii a jednocześnie gwarantuje 
terytorialną równowagę między 
bezpieczeństwem żywnościowym a 
środowiskiem. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla obowiązkowych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki 
te powinny polegać na prostych, ogólnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach, 
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proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

które wykraczają poza zasadę wzajemnej 
zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak dywersyfikacja upraw i 
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
oraz obszarów proekologicznych.
Obowiązkowy charakter omawianych 
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

Or. de

Poprawka 52
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest (26) Jednym z celów nowej WPR jest 
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poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są 
zgodne z celami wymienionych dyrektyw.
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 

poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez wynegocjowany
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach związane z
rolnictwem. Działania te mogą obejmować 
środki w zakresie „ekologizacji”, takie jak
dobór upraw roślin pastewnych 
odpowiednich dla dzikiej fauny i flory, 
ptaków i owadów, planowane korytarze 
różnorodności biologicznej, środki na 
rzecz łagodzenia zmian klimatycznych 
oraz ogólne zarządzanie środowiskowe.
Środki te powinny być proporcjonalne i 
stosowne do lokalnych warunków 
klimatycznych, gruntowych i wodnych.
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nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr [...] [HZR].

Or. en

Poprawka 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny móc 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
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takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno mieć wpływ na kwotę 
przyznanych płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Ze względu na zróżnicowaną 
sytuację środowiskową w państwach 
członkowskich cele w zakresie 
„ekologizacji” mogą zostać lepiej 
zrealizowane na szczeblu krajowym lub 
regionalnym. Dlatego państwa 
członkowskie powinny mieć większą 
elastyczność w stosowaniu 
„ekologizacyjnego” elementu płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 55
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 
w zakresie dywersyfikacji upraw 
stosowano w sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 
„uprawy” i przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone i pastwiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
omawianego środka.

Or. en

Poprawka 57
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie środka dotyczącego 
obszarów proekologicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
obszarów proekologicznych w ramach 
omawianego środka oraz w celu 
dodawania i definiowania innych 
rodzajów obszarów proekologicznych, 
które można uwzględniać w odniesieniu 
do odsetka, którego dotyczy ten środek.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) „Ekologizacyjny” element płatności 
bezpośrednich musi być rozumiany jako 
zachęta, a nie obciążenie. Dlatego nie 
powinno się nakładać na rolników 
żadnych dodatkowych wymogów 
administracyjnych. Ponadto nie powinno 
się nakładać żadnych wymogów lub 
ograniczeń w odniesieniu do obszarów, w 
przypadku których zastosowanie mają już 
wymogi wzajemnej zgodności.

Or. en

Poprawka 59
Corinne Lepage



PE489.554v01-00 16/70 AM\902453PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10 % pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Możliwość 
udzielenia wsparcia powiązanego z 
produkcją powinna zostać przewidziana w 
przypadku upraw przynoszących korzyści 
środowiskowe, zwłaszcza upraw roślin 
strączkowych i roślin sprzyjających 
niezależności pod względem białek 
roślinnych.
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nie posiadają kwalifikujących się 
hektarów w celu aktywacji uprawnień do
płatności. W odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10 % 
rocznego pułapu krajowego ustalonego 
dla danego państwa członkowskiego, 
Komisja powinna ponadto posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
wykonawczych bez stosowania przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. fr

Poprawka 60
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 

(33) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
można wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, należy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umożliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
należy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 
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roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10 % pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją należy przyznawać wyłącznie w 
zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie 
powinno być również dostępne dla 
rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się 
hektarów w celu aktywacji uprawnień do 
płatności. W odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10 % 
rocznego pułapu krajowego ustalonego 
dla danego państwa członkowskiego, 
Komisja powinna ponadto posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
wykonawczych bez stosowania przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

roku w okresie 2010-2013. Możliwość 
wsparcia powiązanego z produkcją 
powinna być ograniczona do małych 
sektorów o specjalnych potrzebach i nie 
należy jej wykorzystywać w charakterze 
ogólnego narzędzia. W związku z 
powyższym należy możliwie jak 
najszybciej stopniowo wycofywać 
płatności związane z wielkością produkcji.

Or. en

Poprawka 61
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie 
maksymalnie 5% ich pułapów krajowych 
na wspieranie specjalnych działań 
rolniczych na korzyść środowiska 
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naturalnego i dobrostanu zwierząt.
Powinno to obejmować wspieranie 
systemów rolnictwa takich jak 
„działalność rolna o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oraz praktyk dążących 
zarówno do poprawy efektów działalności 
środowiskowej, jak i poprawy norm 
dotyczących dobrostanu zwierząt. Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu wyraźnego 
określenia warunków przyznawania 
takiego wsparcia specjalnego.

Or. en

Poprawka 62
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu należy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie.
Należy wprowadzić przepisy dążące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy umożliwić wprowadzenie prostego i 
ukierunkowanego systemu dla drobnych 
producentów rolnych. Należy jednak 
pozwolić, by państwa członkowskie 
decydowały same, czy wprowadzą taki 
ukierunkowany system.  W tym celu 
należy wprowadzić płatność ryczałtową, 
która zastąpi wszystkie płatności 
bezpośrednie. Należy wprowadzić przepisy 
dążące do uproszczenia formalności 
poprzez zmniejszenie – między innymi –
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr […] [HZR], nie podważając przy 
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prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu należy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych.

Or. fi

Poprawka 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 
% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich. Takie decyzje 
należy podjąć – w ramach określonych 
granic – raz na cały okres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich.

Or. en
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Poprawka 64
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 
% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
należy umożliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich. Takie decyzje 
należy podjąć – w ramach określonych 
granic – raz na cały okres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
należy im umożliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Takie decyzje należy podjąć – w 
ramach określonych granic – raz na cały 
okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla różnorodności 
biologicznej, dobrego gospodarowania 
żyznością gleby oraz wodą, dla klimatu i 
środowiska, i znacznie wykraczających 
poza zasadę wzajemnej zgodności;

Or. en
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Poprawka 66
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- przywrócenie pod uprawy ugorowanych 
gruntów rolnych;

Or. fr

Poprawka 67
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone lub 
uprawy trwałe;

(e) „powierzchnia użytków rolnych” 
oznacza każdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe użytki zielone i 
pastwiska lub uprawy trwałe;

Or. en

Poprawka 68
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone, które zajmują grunty przez 
okres pięciu lat lub dłużej i dają 
powtarzające się zbiory, w tym szkółki 
i zagajniki o krótkiej rotacji;

(g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające rotacji, inne niż trwałe 
użytki zielone i pastwiska, które zajmują 
grunty przez okres pięciu lat lub dłużej 
i dają powtarzające się zbiory, w tym 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;
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Or. en

Poprawka 69
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
lub elementy ważne dla charakterystyki 
tradycyjnych pastwisk, pod warunkiem, że 
zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin;

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja definicji przedstawiona przez Komisję jest problematyczna, ponieważ wyklucza 
pastwiska, które jako zasoby rolne mają istotne znaczenie dla różnorodności biologicznej.  Ta 
poprawka uwzględnia takie grunty i dąży do uproszczenia i bardziej sprawiedliwego systemu 
oraz wartości środowiskowych. Umożliwia ona większą elastyczność w zakresie różnic 
regionalnych, jednocześnie kładąc nacisk na fakt, że grunty muszą być wykorzystywane 
rolniczo, aby kwalifikować się do wsparcia.

Poprawka 70
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „trwałe użytki zielone” oznaczają 
grunty wykorzystywane do uprawy traw 
lub innych pastewnych roślin zielnych 

(h) „trwałe użytki zielone i pastwiska” 
oznaczają grunty wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych pastewnych roślin 
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naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych;

zielnych naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 
pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 
odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 
że zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych, w tym np. 
wrzosu;

Or. en

Poprawka 71
Satu Hassi, Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) „działalność rolna o wysokiej 
wartości przyrodniczej” oznacza systemy 
gospodarki rolnej, w których prowadzi się 
działalność rolną i które dysponują 
gruntami rolnymi, od których – ze 
względu na ich uwarunkowania – można 
oczekiwać, że sprzyjać będą wysokiemu 
poziomowi różnorodności biologicznej lub 
gatunkom i siedliskom, które należy 
chronić. Systemy te charakteryzują się 
niską intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Mogą się one 
cechować również wysoką różnorodnością 
pokrywy glebowej.

Or. en

Uzasadnienie

Stosownie do przedstawionej przez sprawozdawcę poprawki nr 16.
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Poprawka 72
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, których 
poziom płatności bezpośrednich, nawet po 
dostosowaniu, byłby poniżej 80% średniej 
unijnej, dostosowują swój poziom 
płatności do 80%.

Or. en

Poprawka 73
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

Zgodnie z definicją „działalności 
rolniczej” zawartą w art. 4 ust. 1 lit. c) 
państwa członkowskie wprowadzają do 
ustawodawstwa krajowego definicję 
„aktywnego rolnika”.  

Or. fi

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „aktywnego rolnika” jest nieprzydatna. Sam poziom 
wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika. O kształcie definicji 
„aktywnego rolnika” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 74
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie



PE489.554v01-00 26/70 AM\902453PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Aktywny rolnik oznacza osobę, która 
prowadzi działalność rolniczą, a 
działalność rolnicza oznacza:

Or. en

Poprawka 75
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
odpowiednie obiektywne i 
niedyskryminujące kryteria, aby zapewnić, 
że płatności bezpośrednie nie będą 
przyznawane rolnikowi:

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji zwiększa obciążenia administracyjne dla rolników i administracji, a także 
nie rozwiązuje faktycznego problemu pasywnych rolników, ponieważ większość z nich w 
każdym przypadku otrzymałaby mniej niż 5 000 EUR i tym samym była wyłączona z zakresu 
stosowania tego ustępu.

Poprawka 76
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5 % łącznych przychodów 

skreślona



AM\902453PL.doc 27/70 PE489.554v01-00

PL

uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; or

Or. fi

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „aktywnego rolnika” jest nieprzydatna. Sam poziom 
wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika. O kształcie definicji 
„aktywnego rolnika” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 77
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5 % łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

(a) których działalność rolnicza stanowi 
tylko nieznaczącą część ogółu ich 
działalności gospodarczej; lub

Or. en

Poprawka 78
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5 % łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

(a) chów lub uprawę produktów rolnych, 
w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt 
oraz utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich; oraz

Or. en
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Poprawka 79
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

skreślona

Or. fi

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „aktywnego rolnika” jest nieprzydatna. Sam poziom 
wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika. O kształcie definicji 
„aktywnego rolnika” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 80
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

(b) których główna działalność 
gospodarcza lub przedmiot działalności 
nie polegają na prowadzeniu działalności 
rolniczej.

Or. en
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Uzasadnienie

Propozycja Komisji zwiększa obciążenia administracyjne dla rolników i administracji, a także 
nie rozwiązuje faktycznego problemu pasywnych rolników, ponieważ większość z nich w 
każdym przypadku otrzymałaby mniej niż 5 000 EUR i tym samym była wyłączona z zakresu 
stosowania tego ustępu.

Poprawka 81
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ich powierzchnia użytków rolnych
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

(b) utrzymywania powierzchni użytku 
rolnego w stanie odpowiednim do wypasu 
lub uprawy lub prowadzenia innej 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 82
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) stan ich pól uprawnych uległ 
pogorszeniu podczas eksploatacji (ugór, 
zakwaszenie gleby, wyczerpanie materii 
organicznej w glebie uniemożliwiające 
wykorzystywanie gruntu pod uprawę).

Or. fr
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Poprawka 83
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku rolników, którzy za poprzedni 
rok otrzymali płatności bezpośrednie w 
wysokości niższej niż 5 000 EUR.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „aktywnego rolnika” jest nieprzydatna. Sam poziom 
wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika. O kształcie definicji 
„aktywnego rolnika” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 84
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku rolników, którzy za poprzedni 
rok otrzymali płatności bezpośrednie w 
wysokości niższej niż 5 000 EUR.

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku rolników, którzy za poprzedni 
rok otrzymali płatności bezpośrednie w 
wysokości niższej niż 5 000 EUR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji zwiększa obciążenia administracyjne dla rolników i administracji, a także 
nie rozwiązuje faktycznego problemu pasywnych rolników, ponieważ większość z nich w 
każdym przypadku otrzymałaby mniej niż 5 000 EUR i tym samym była wyłączona z zakresu 
stosowania tego ustępu.

Poprawka 86
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu określenia:

skreślony

a) kryteriów ustalania kwoty płatności 
bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w 
szczególności w pierwszym roku 
przydziału uprawnień do płatności, kiedy 
wartość uprawnień do płatności nie jest 
jeszcze ostatecznie ustalona, jak również 
w przypadku nowych rolników;
b) wyjątków od zasady mówiącej, że należy 
uwzględniać przychody w trakcie 
ostatniego roku obrotowego, jeżeli te dane 
liczbowe nie są dostępne; oraz
c) kryteriów ustalania, kiedy należy uznać, 
że powierzchnia użytków rolnych danego 
rolnika obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy.



PE489.554v01-00 32/70 AM\902453PL.doc

PL

Or. fi

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „aktywnego rolnika” jest nieprzydatna. Sam poziom 
wsparcia bezpośredniego nie mówi nic o działalności rolnika. O kształcie definicji 
„aktywnego rolnika” powinny decydować państwa członkowskie.

Poprawka 87
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu określenia:

skreślony

(a) kryteriów ustalania kwoty płatności 
bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w 
szczególności w pierwszym roku 
przydziału uprawnień do płatności, kiedy 
wartość uprawnień do płatności nie jest 
jeszcze ostatecznie ustalona, jak również 
w przypadku nowych rolników;
(b) wyjątków od zasady mówiącej, że 
należy uwzględniać przychody w trakcie 
ostatniego roku obrotowego, jeżeli te dane 
liczbowe nie są dostępne; oraz
(c) kryteriów ustalania, kiedy należy 
uznać, że powierzchnia użytków rolnych 
danego rolnika obejmuje głównie 
powierzchnię utrzymywaną naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy.

Or. en

Poprawka 88
Åsa Westlund
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu określenia:

skreślony

(a) kryteriów ustalania kwoty płatności 
bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w 
szczególności w pierwszym roku 
przydziału uprawnień do płatności, kiedy 
wartość uprawnień do płatności nie jest 
jeszcze ostatecznie ustalona, jak również 
w przypadku nowych rolników;
(b) wyjątków od zasady mówiącej, że 
należy uwzględniać przychody w trakcie 
ostatniego roku obrotowego, jeżeli te dane 
liczbowe nie są dostępne; oraz
(c) kryteriów ustalania, kiedy należy 
uznać, że powierzchnia użytków rolnych 
danego rolnika obejmuje głównie 
powierzchnię utrzymywaną naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji zwiększa obciążenia administracyjne dla rolników i administracji, a także 
nie rozwiązuje faktycznego problemu pasywnych rolników, ponieważ większość z nich w 
każdym przypadku otrzymałaby mniej niż 5 000 EUR i tym samym była wyłączona z zakresu 
stosowania tego ustępu.

Poprawka 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w przypadku gdy nie są spełnione 
zasady wzajemnej zgodności przewidziane 
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w art. 93 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[HZR];

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie europejskich obywateli, że fundusze publiczne nie będą 
trwonione.

Poprawka 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 20 % rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich. Przesuwane odpowiednio 
środki są finansowane w 100% z budżetu 
WPR Unii pod warunkiem, że 
przyznawane są na cele związane ze 
środowiskiem naturalnym zgodnie z 
priorytetami 4 i 5 w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, o których mowa w 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr [...] [RDR].

Or. en
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Poprawka 91
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu pewnego odsetka rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia jako wsparcie 
dodatkowe dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [...] [RDR]. W 
związku z tym odnośna kwota nie może już 
być dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 92
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 20 % rocznych 
pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.
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Or. fr

Poprawka 93
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej, produkcji rolnej brutto 
nadającej się do sprzedaży, wartości 
dodanej lub liczby zatrudnianych 
pracowników – zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
otrzymują uprawnienia do płatności w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. it

Poprawka 94
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą. Maksymalne uprawnienia do 
płatności są przyznawane młodym 
rolnikom, którzy zobowiążą się do 



AM\902453PL.doc 37/70 PE489.554v01-00

PL

stosowania praktyk rolniczych 
przyjaznych środowisku: zintegrowanej 
kontroli biologicznej, rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej i rolnictwa 
ekologicznego.

Or. fr

Poprawka 95
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przywrócić pod uprawy ugorowane 
grunty rolne.

Or. fr

Poprawka 96
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają następujących praktyk 
rolniczych, które w zamierzeniu mają być 
korzystne dla lokalnych uwarunkowań 
klimatycznych, środowiskowych i 
wodnych na kwalifikujących się hektarach 
określonych w art. 25 ust. 2:

Or. en
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Poprawka 97
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewnienie różnorodności upraw 
zgodnie z art. 30.

Or. fi

Uzasadnienie

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

Poprawka 98
Kārlis Šadurskis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) prowadzenie dwóch różnych upraw na
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują więcej hektarów niż 
gospodarstwo średniej wielkości w danym 
państwie członkowskim i jeżeli więcej niż 
40% kwalifikującego się obszaru jest 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), w całości 
ugorowane lub w całości objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku;

Or. en



AM\902453PL.doc 39/70 PE489.554v01-00

PL

Poprawka 99
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 100
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wybór, na zasadzie rotacji, upraw 
roślin pastewnych odpowiednich dla
dzikiej fauny i flory, ptaków i owadów;

Or. en

Poprawka 101
Kārlis Šadurskis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych; oraz

Or. en

Poprawka 102
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) planowanie i utrzymywanie korytarzy 
różnorodności biologicznej; oraz

Or. en

Poprawka 103
Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

(c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych zrównoważonego obszaru 
proekologicznego.

Or. de

Poprawka 104
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

(c) wdrażanie środków na rzecz 
łagodzenia zmian klimatycznych oraz 
ogólnego zarządzania środowiskowego.

Or. en

Poprawka 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy rolnicy nie spełniają 
wymogów określonych w niniejszym 
rozdziale, mogą stracić kwotę płatności, o 
której mowa w art. 33 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 106
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w ust. 1, które mają w ich przypadku 
zastosowanie, oraz w zależności od 
przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 32.

Or. en

Poprawka 107
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 
całkowicie lub częściowo położone na 
obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 
lub dyrektywą 2009/147/WE oraz 
rozporządzeniem nr 1698/2005
(dotyczącym określonych systemów 
rolnośrodowiskowych), są uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, pod warunkiem że przestrzegają 
praktyk, o których mowa w niniejszym 
rozdziale, w takim zakresie, w jakim 
praktyki te są w danym gospodarstwie 
rolnym zgodne z celami wymienionych 
dyrektyw i rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 108
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rolnicy, którzy zobowiązali się do 
podejmowania środków środowiskowych i 
klimatycznych zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr [RDR], są 
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automatycznie uprawnieni do wsparcia, o 
którym mowa w niniejszym rozdziale.

Or. fi

Uzasadnienie

Rolnicy, którzy zobowiązali się do podejmowania środków środowiskowych w rolnictwie w 
ramach drugiego filaru, już stosują dobre praktyki rolnicze.

Poprawka 109
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rolnicy, którzy w poszczególnych 
państwach członkowskich, np. w 
szczególnych uwarunkowaniach krajów 
śródziemnomorskich, stosują tradycyjne 
praktyki o dużej wartości ekologicznej i 
ochronnej w odniesieniu do 
dywersyfikacji upraw i gruntów o 
znaczeniu ekologicznym, zebranych 
upraw, upraw stałych (gaje oliwne, 
winnice, sady jabłoniowe) lub upraw ryżu, 
i którzy przyczyniają się do powstrzymania 
utraty różnorodności biologicznej, 
uprawnieni są do płatności zgodnie z 
niniejszym rozdziałem.

Or. en

Poprawka 110
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Rolnicy, w których przypadku co 
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najmniej 50% gruntów uprawnych 
stanowią użytki zielone, są automatycznie 
uprawnieni do wsparcia, o którym mowa 
w niniejszym rozdziale.

Or. fi

Poprawka 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy niniejszego rozdziału nie
mają zastosowania do gospodarstw o 
powierzchni nieprzekraczającej 15 
hektarów, które – w wyniku okoliczności 
gospodarczych i historycznych – stosują 
przyjazne dla środowiska praktyki rolne, 
co zwiększa różnorodność biologiczną.

Or. lt

Poprawka 112
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
więcej hektarów niż gospodarstwo 
średniej wielkości w danym państwie 
członkowskim i jeżeli więcej niż 40% 
kwalifikującego się obszaru jest 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), w całości 
ugorowane lub w całości objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 
roku, na gruntach ornych uprawia się co 
najmniej dwie różne uprawy. Główna
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gruntów uprawnych. uprawa nie przekracza 80 % gruntów 
uprawnych.

Or. en

Poprawka 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 10 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane jako pastwisko
(wysiewane lub naturalne), lub w całości 
ugorowane lub objęte uprawami trwałymi, 
lub w całości objęte uprawami rosnącymi 
w wodzie przez znaczną część roku, na 
gruntach ornych stosuje się płodozmian i
uprawia co najmniej cztery uprawy, z 
których jedna obejmuje właściwą 
regionalnie roślinę strączkową 
pokrywającą minimum 10 % 
kwalifikujących się hektarów. Żadna z 
tych czterech upraw nie przekracza 70 % 
gruntów uprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosownie do przedstawionej przez sprawozdawcę poprawki nr 27.

Poprawka 114
Riikka Manner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 50% średniego rozmiaru 
gospodarstwa określonego dla danego 



PE489.554v01-00 46/70 AM\902453PL.doc

PL

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

państwa członkowskiego w załączniku VI 
lub nie są w całości ugorowane ani w 
całości objęte uprawami rosnącymi w 
wodzie przez znaczną część roku, lub jeżeli 
mniej niż 50% gruntów ornych rolnika 
stanowią użytki zielone i/lub grunty 
odłogowane zielone i/lub uprawy 
wieloletnie, na gruntach ornych uprawia 
się co najmniej trzy różne uprawy. Żadna z 
tych trzech upraw nie obejmuje mniej niż 5 
% gruntów uprawnych, a główna uprawa 
nie przekracza 70 % gruntów uprawnych.

Or. fi

Uzasadnienie

Dolna granica wynosząca 3 hektary jest zdecydowanie za mała. Wymóg uprawiania trzech 
rodzajów roślin obciąży małe gospodarstwa biurokracją i nadmiernymi kosztami. 

Poprawka 115
Corinne Lepage
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na tych gruntach 
ornych stosuje się płodozmian obejmujący
co najmniej trzy różne uprawy lub ugoruje 
się je przez trzy kolejne lata. Płodozmian
obejmuje uprawę roślin strączkowych. W 
odniesieniu do gospodarstw zbożowych 
płodozmianowi niekoniecznie towarzyszy 
wprowadzanie uprawy jakiejś rośliny 
strączkowej, ale rolnik musi zróżnicować 
swój system produkcji tak, aby 
przeznaczyć 10% powierzchni uprawnej 
pod uprawę rośliny strączkowej.
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Or. fr

Poprawka 116
Oreste Rossi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 117
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
mniej niż 10 hektarów i nie są w całości 
wykorzystywane jako pastwisko lub do 
produkcji trawy (wysiewanej lub 
naturalnej), lub w całości ugorowane lub 
objęte uprawami trwałymi, lub w całości 
objęte uprawami rosnącymi w wodzie 
przez znaczną część roku, na gruntach 
ornych stosuje się dywersyfikację upraw 
obejmującą co najmniej trzy uprawy, w 
tym uprawę roślin strączkowych 
obejmującą minimum 5 % 
kwalifikujących się hektarów.

Or. en

Uzasadnienie

Stosownie do przedstawionej przez sprawozdawcę poprawki nr 27.

Poprawka 119
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 w 
przypadku obszarów o ograniczeniach 
naturalnych lub innych szczególnych 
ograniczeniach, o których mowa w art. 33 
rozporządzenia (UE) nr [RDR]), na 
gruntach uprawnych uprawia się co 
najmniej dwa różne rodzaje upraw.   
Główna uprawa nie przekracza 80% 
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gruntów uprawnych.

Or. fi

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący trzech upraw jest szczególnie trudno spełnić w północnych klimatach, 
zatem na obszarach, na których panują trudne warunki naturalne, powinny wystarczyć dwie 
uprawy. Krótki okres wegetacji i niska suma temperatur efektywnych znacznie ograniczają 
wybór możliwych upraw. Produkcja trawy jest również powszechna na tych obszarach, co 
samo w sobie sprzyja różnorodności biologicznej.

Poprawka 120
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Trwałe użytki zielone i pastwiska
Or. en

Poprawka 121
Riikka Manner

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 gwarantują 
utrzymanie całkowitego obszaru trwałych 
użytków zielonych.

Or. fi
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Uzasadnienie

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

Poprawka 122
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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”.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi, na szczeblu państwa pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi.

Or. en

Poprawka 123
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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”.

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 i pastwiskami”.
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Or. en

Poprawka 124
Riikka Manner

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. fi

Uzasadnienie

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

Poprawka 125
Kārlis Šadurskis

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
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Or. en

Poprawka 126
Julie Girling

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 i pastwiskami 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 127
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawa roślin drzewiastych jest 
uznawana za odpowiednik obszarów 
referencyjnych będących trwałymi 
użytkami zielonymi w rozumieniu 
poprzedniego ustępu.

Or. it

Uzasadnienie

Obszary uprawy winorośli i oliwek przedstawiają poziom różnorodności biologicznej 
porównywalny do trwałych użytków zielonych i mają większy potencjał, jeśli chodzi o 
składowanie dwutlenku węgla.
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Poprawka 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 129
Riikka Manner

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. fi

Uzasadnienie

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

Poprawka 130
Kārlis Šadurskis
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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 i odnowić 
25% samosiewnych użytków zielonych 
rocznie. Powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania w przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 131
Julie Girling

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

Or. en

Poprawka 132
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

skreślony
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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 133
Riikka Manner

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 będących trwałymi 
użytkami zielonymi, odnowy trwałych 
użytków zielonych i ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone.

Or. fi

Poprawka 134
Julie Girling
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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 i 
pastwiskami określonego w ust. 1 akapit 
drugi, odnowy trwałych użytków zielonych 
i pastwisk, ponownego przekwalifikowania 
powierzchni użytków rolnych na trwałe 
użytki zielone i pastwiska w przypadku 
przekroczenia dozwolonego zmniejszenia, 
o którym mowa w ust. 2, jak również 
zmiany obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi i 
pastwiskami w przypadku przekazania 
gruntów.

Or. en

Poprawka 135
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32
Obszar proekologiczny skreślony

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).
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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

Poprawka 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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. 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 
siedliska. W celu zaliczenia tych obszarów 
jako obszarów proekologicznych nie mogą 
one być orane, obsiewane, nawożone 
nawozami nieorganicznymi 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

Uzasadnienie

Stosownie do przedstawionej przez sprawozdawcę poprawki nr 33. Poprawka ma na celu 
umożliwienie obszarów proekologicznych również w obszarach z intensywną uprawą; ich 
odsetek powinien zależeć od poziomu gospodarstw rolnych.
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Poprawka 137
Riikka Manner

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, w których przypadku użytki 
zielone i/lub uprawy wieloletnie stanowią 
mniej niż 50% gruntów ornych,
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. fi

Uzasadnienie

Użytkowanie użytków zielonych sprzyja różnorodności biologicznej, więc 7% nie stanowi pod 
względem różnorodności biologicznej znaczącej wartości dodanej dla rolników, których 
grunty uprawne są w większości użytkami zielonymi.

Poprawka 138
Kārlis Šadurskis

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. 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 
i obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).
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25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 139
Peter Liese

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). Poziom 5 % 
można uznać za wystarczający, jeżeli 
właściciel gospodarstwa podejmuje 
dobrowolnie inne środki ekologiczne, np.
zapewnia, by w celu ograniczenia 
uciążliwych zapachów i emisji cała 
wytworzona gnojowica była rozlewana 
dopiero po przejściu przez wytwórnię 
biogazu. Zgodnie z art. 55 powierza się 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych w odniesieniu do 
określenia dodatkowych środków o 
pozytywnym wpływie na środowisko, które 
uzasadniają uznanie za wystarczający 
mniejszego poziomu procentowego 
kwalifikujących się hektarów.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek ma na celu zwiększenie akceptacji rolnictwa w oczach obywateli i zmniejszenie jego 
wpływu na środowisko. Okoliczni mieszkańcy bardzo odczuwają skutki rozlewania 
nieprzefermentowanej gnojowicy. W wyniku procesu fermentacji zachodzącego w wytwórni 
biogazu ogranicza się znacznie uciążliwe zapachy i poprawia wyraźnie bilans klimatyczny.



PE489.554v01-00 60/70 AM\902453PL.doc

PL

Poprawka 140
Oreste Rossi

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. it

Poprawka 141
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. Pewien obszar kwalifikujących się 
hektarów określonych w art. 25 ust. 2 –
poza obszarami będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi – stanowi obszar 
proekologiczny określony w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii). Obszar ten obejmuje co 
najmniej:

a) 2,5 % kwalifikujących się hektarów;
lub
b) 7% kwalifikujących się hektarów, z 
wyjątkiem obszarów z trwałymi użytkami 
zielonymi i obszarów takich jak tarasy, 
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strefy buforowe lub cechy krajobrazu, 
względnie innych obszarów 
odpowiadających już wymogom 
wzajemnej zgodności.

Or. en

Poprawka 142
Corinne Lepage

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 
w systemie płodozmianu, tarasy, cechy 
krajobrazu, strefy buforowe i obszary 
zalesione, o których mowa w art. 25 ust. 2 
lit. b) ppkt (ii).

Or. fr

Poprawka 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – zostało przekształconych w 
spójnie zarządzaną sieć obszarów 
proekologicznych, takich jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, strefy 
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25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). buforowe i obszary zalesione, o których 
mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 144
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 na 
obszarach o ograniczeniach naturalnych 
lub innych szczególnych ograniczeniach, 
o których mowa w art. 33 rozporządzenia 
(UE) nr [RDR]), obszar środowiskowy 
obejmuje 5% gruntów uprawnych rolnika.  

Or. fi

Uzasadnienie

Klimat, a w związku z tym i warunki upraw w regionach północnych stanowią większe 
wyzwanie niż w wielu innych częściach Europy. Na obszarach północnych struktura gruntów 
jest ogólnie rozdrobniona, a działki gruntów rolnych są małe i w większości otoczone lasem, 
co z kolei również sprzyja różnorodności biologicznej. Użytkowanie użytków zielonych 
dominuje również na obszarach północnych.

Poprawka 145
Kārlis Šadurskis

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 

2. Rolnicy w państwach członkowskich, w 
których ponad 50% obszarów stanowią 
lasy, tereny podmokłe, bagna i siedliska 
naturalne dopilnowują, aby co najmniej 
1,5% kwalifikujących się hektarów 
stanowił obszar proekologiczny. Rolnicy, 
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definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które można 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.

którzy posiadają więcej niż 20% obszarów 
leśnych w swym kwalifikującym się 
obszarze, są zwolnieni z tego wymogu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące „elementu ekologizacji” powinny unikać powielania „dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska” (Good Agricultural and Environmental Condition -
GAEC) oraz podstawowych wymogów dotyczących zarządzania” (Statutory Management 
Requirements - SMR).  Oznaczałoby to mniejsze obciążenia administracyjne, prostsze i 
bardziej przejrzyste wymogi, które nie będą stwarzać możliwości podwójnego nakładania 
sankcji i nieporozumień wśród rolników.

Poprawka 146
Satu Hassi, Margrete Auken

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 30 % rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II i 
zwiększają tę kwotę do 50% do 2020 r.

Or. en

Poprawka 147
Oreste Rossi

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 

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

pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. it

Poprawka 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 149
Matthias Groote

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 ekologicznych i 
zrównoważonych kryteriów – decyzję o 
ograniczeniu płatności do niektórych 
obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. de
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Poprawka 150
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 151
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i
rodzajom produkcji: zboża, nasiona 
oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać tylko w wyjątkowych 
okolicznościach:

Or. en

Poprawka 152
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, ziemniak, mleko i 
przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie 
i mięso kozie, wołowina i cielęcina,
wieprzowina i drób, jaja, oliwa z oliwek, 
jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak 
cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce 
i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Or. fi

Uzasadnienie

Obszary produkcyjne należy traktować w miarę możliwości równo.

Poprawka 153
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych.

a) sektorom lub regionom państwa 
członkowskiego, w których określone typy 
rolnicze lub określone sektory rolnictwa 
znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, społecznych lub 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 154
Julie Girling



AM\902453PL.doc 67/70 PE489.554v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
wsparcie powiązane z produkcją można 
również przyznawać rolnikom, którzy dnia 
31 grudnia 2013 r. posiadali uprawnienia 
do płatności przyznane zgodnie z tytułem 
III rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów 
w celu aktywacji uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o których mowa w tytule III rozdział 1 
niniejszego rozporządzenia.

b) przyznawać rolnikom, którzy dnia 31 
grudnia 2013 r. posiadali uprawnienia do 
płatności przyznane zgodnie z tytułem III 
rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy, 
na zasadzie odstępstwa od lit. a), nie 
posiadają kwalifikujących się hektarów w 
celu aktywacji uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o których mowa w tytule III rozdział 1 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 155
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5 % rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 20 % rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. it

Poprawka 156
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10 % swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10 % rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10 % swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w art. 182 ust. 
7 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku1) oraz w tytułach III, IV 
oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 –
z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10 % rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

____________
Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

Or. fi

Poprawka 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zagwarantować skuteczne 
zarządzanie płatnością specyficzną w 
odniesieniu do bawełny, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 
dotyczących przepisów i warunków 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny.

3. Aby zagwarantować skuteczne 
zarządzanie płatnością specyficzną w 
odniesieniu do bawełny, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 
dotyczących przepisów i warunków 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny. Przepisy te obejmują wymóg 
oceny wpływu na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bardzo duże stosowanie pestycydów i zużycie wody do celów nawadniania 
upraw bawełny, właściwe jest wprowadzenie wymogu oceny wpływu na środowisko przed 
zatwierdzeniem jakiegokolwiek gruntu do produkcji bawełny.

Poprawka 158
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z niniejszym tytułem państwa 
członkowskie tworzą system dla drobnych 
producentów rolnych. Jednak jeżeli 
odsetek potencjalnych beneficjentów 
wsparcia w danym państwie 
członkowskim nie przekracza 5% liczby 
rolników, nie musi ono stosować systemu 
dla drobnych producentów rolnych.

Or. fi

Uzasadnienie

Aby zapobiec nadmiernej biurokracji, utworzenie systemu dla drobnych producentów rolnych 
powinno leżeć w gestii państw członkowskich.
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Poprawka 159
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2. 30% 
ich płatności podstawowych jest jednak 
uzależnione od przeznaczenia 10% 
produkcji do sprzedaży bezpośredniej lub 
sprzedaży krótkimi kanałami dystrybucji.

Or. fr


