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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Potrzeba przeprowadzenia „zielonej” reformy

Na wspólną politykę rolną (WPR) przeznacza się obecnie ponad 40% całkowitego 
budżetu UE. Jest to ogromna kwota i dlatego też bardzo duże znaczenie z punktu 
widzenia ochrony środowiska ma fakt, czy pieniądze te wydatkowane są w sposób 
zrównoważony, czy też nie. W celu ochrony naszego środowiska w nadchodzących 
latach istnieje potrzeba zmiany paradygmatu w ramach WPR. 

Nie ulega wątpliwości, że – jeśli spojrzymy na to zagadnienie z szerokiej perspektywy –
obecny sposób prowadzenia działalności rolniczej w Europie nie jest zrównoważony
w ujęciu długoterminowym. Ma to poważne konsekwencje dla naszych zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody, różnorodności biologicznej i klimatu. Kilka 
przykładów dobrze ilustruje ten problem:

 Grunty rolne odgrywają kluczową rolę jako siedliska dla dzikiej fauny i flory oraz 
gatunków ptaków. W 2011 r. europejski wskaźnik ptaków krajobrazu rolniczego, 
który stanowi narzędzie monitorowania populacji ptactwa krajobrazu rolniczego, 
spadł do najniższego poziomu w historii.

 Rolnictwo stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia europejskich wód. 
Działalność rolnicza odpowiedzialna jest za ponad 50% azotu w wodzie oraz jest 
istotnym źródłem fosforanów.

 Rolnictwo odpowiada za 9,6% emisji gazów cieplarnianych w UE – 75% unijnej 
emisji tlenków azotu i 49% emisji metanu. 

Jeśli mamy odwrócić tę tendencję i nadać europejskiemu rolnictwu zrównoważony charakter, 
musimy w zasadniczy sposób zmienić filozofię WPR. Płatności bezpośrednie – które 
stanowią 75% budżetu WPR – tradycyjnie wspierają intensywną działalność rolną i oprócz 
przepisów w zakresie zasady wzajemnej zgodności nie stanowią żadnej zachęty dla 
stosowania zrównoważonych praktyk. 

Sprawozdawca proponuje przeprowadzenie reformy płatności bezpośrednich w ramach WPR, 
tak aby płatności te otrzymywali w pierwszej kolejności ci rolnicy, którzy prowadzą 
działalność rolniczą w sposób zrównoważony. Zasadą przewodnią WPR musi być 
zapewnienie, że publiczne środki finansowe wspierają dobra publiczne. 

Wniosek Komisji oraz sposób jego wzmocnienia

W listopadzie 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący reformy, której celem ma być 
„ekologizacja” płatności bezpośrednich. Komisja zaproponowała trzy tzw. elementy 
„ekologizacji”: dywersyfikację upraw, trwałe użytki zielone oraz obszary proekologiczne. 
Sprawozdawca proponuje wzmocnienie tych elementów w następujący sposób:



PE483.719v01-00 4/40 PA\893865PL.doc

PL

1. Zamiast dywersyfikacji upraw potrzebny jest wymóg dotyczący płodozmianu. 
Dywersyfikacja upraw stanowiłaby jedynie zachętę dla rolników do obsadzania małych części 
ich gruntów różnymi uprawami i nie przyniosłaby żadnych korzyści środowisku naturalnemu.
Z kolei płodozmian zapobiegałby uprawom monokulturowym, zwiększałby różnorodność 
biologiczną i zmniejszałby potrzebę korzystania z pestycydów.

2. Sprawozdawca popiera pomysł ochrony pewnej liczby trwałych użytków zielonych w celu 
zapewnienia, że ich ilość pozostanie na co najmniej takim samym poziomie jak obecnie. 
Jednak w celu zabezpieczenia realizacji tego celu ilość trwałych użytków zielonych, którą 
należy zachować, należy ustalić na podstawie roku odniesienia z przeszłości, a nie
z przyszłości. W przeciwnym razie stanowić to będzie przewrotną zachętę dla rolników, aby 
zaorać należące do nich użytki zielone w celu uniknięcia obowiązku spełnienia tego wymogu.

3. Pomysł wyodrębnienia gruntów rolnych mających stanowić obszary proekologiczne i które 
powinny pozostać w niezmienionym stanie, stanowi bardzo pomocy element we wniosku 
Komisji. Sprawozdawca proponuje jednak podniesienie odsetka gruntów rolnych, które 
powinny zostać objęte kategorią obszarów proekologicznych, z poziomu 7% do 10%, 
ponieważ – jak wykazują analizy – uzyskanie znaczących efektów w związku z obszarami 
proekologicznymi jest możliwe w przypadku wyznaczenia w tym celu co najmniej 10% 
gruntów rolnych1. 

4. Sprawozdawca proponuje wreszcie, aby dodać do wnioskowanego zestawu czwarty 
element „ekologizacji”, którym będzie wymóg w zakresie pokrywy glebowej. Rolnicy będą 
mieli obowiązek zapewnienia, że należące do nich grunty nie będą leżały odłogiem dłużej niż 
przez 5-8 kolejnych tygodni. Będzie to ważne narzędzie na rzecz zapobiegania erozji gleby
i zanieczyszczaniu środowiska wodnego składnikami odżywczymi.

Modulacja

Kolejna istotna dyskusja w związku z „ekologizacją” dotyczy zagadnienia modulacji. Jaką 
część środków z filara I będzie można przenieść w ramach modulacji do filara II? Komisja 
proponuje 10%, ale uzasadnienie tej wartości wydaje się niejasne. Modulacja ma charakter 
dobrowolny i dlatego też nie ma uzasadnionego powodu, dla którego nie należy umożliwić 
państwom członkowskim samodzielnego decydowania o tym, jaką część środków chciałyby
w ramach modulacji przenieść z filara I do filara II. 

Sprawozdawca proponuje zlikwidowanie możliwości modulacji odwrotnej, którą 
przewidziano we wniosku Komisji w odniesieniu do niektórych państw członkowskich. 
Możliwość taka obecnie nie istnieje, a jej wprowadzenie rzeczywiście stanowiłoby duży 
problem z punktu widzenia ochrony środowiska. 

W stronę bardziej zrównoważonego rolnictwa

UE w ramach swojej strategii „Europa 2020” zobowiązała się do zapewnienia, że wzrost 
gospodarczy musi mieć zrównoważony charakter. W związku z tym UE określiła cel

                                               
1 Zob. m.in.: Naturschutzbund Deutschland (NABU), styczeń 2008: „Die Bedeutung der obligatorischen 
Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt”, Berlin.



PA\893865PL.doc 5/40 PE483.719v01-00

PL

w postaci „powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 
2020 r. oraz przywrócenia ich w możliwie największym stopniu”. A w swoim planie działań 
na rzecz przejścia do gospodarki niskoemisyjnej UE zobowiązała się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących z sektora rolnictwa o 42-49% do 2050 r. 

W celu przekucia tych celów ze słów w czyny UE musi dokonać ambitnej reformy sposobu 
wykorzystywania płatności bezpośrednich w ramach WPR. Publiczne środki finansowe 
muszą wspierać dobra publiczne. Naszym celem powinno być stanie na straży tej zasady
w ramach reformy WPR.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 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 
mające zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów i zapewnić dostarczanie 
dóbr publicznych, 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, 
działań minimalnych prowadzonych na 
obszarach utrzymywanych naturalnie
w stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy i działań minimalnych 
prowadzonych w celu ochrony przyrody
w ramach sieci Natura 2000 lub 
podobnych programów na rzecz ochrony 
przyrody, jak również w celu określenia 
kryteriów, jakie rolnicy muszą spełnić, aby 
uznano, że przestrzegali obowiązku 
utrzymywania powierzchni użytków 
rolnych zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(GAEC), oraz kryteria pozwalające 
określić przewagę traw i innych roślin 
zielnych w odniesieniu do trwałych 
użytków zielonych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja działalności rolniczej jest zadowalająca, ponieważ obejmuje ona zarówno 
produkcję dóbr rolniczych pochodzących z działalności rolnej, jak i podstawowe dobra 
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publiczne związane z ochroną środowiska, które można zabezpieczyć w ramach GAEC.
W związku z tym, że spełnienie wymogów w zakresie GAEC wciąż będzie warunkiem 
dokonywania większości płatności bezpośrednich w ramach pierwszego filaru, powinno ono 
także stanowić zasadniczą część definicji działalności rolnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przeniesienia samodzielnie 
przez nie określonej kwoty z pierwszego 
filaru do filaru drugiego. Kwota ta może 
być zwiększana każdego roku zgodnie
z art. 14, jeśli dane państwo członkowskie 
uzna to za stosowne. Ta elastyczność
w zakresie przenoszenia środków 
pomiędzy oboma filarami powinna 
zagwarantować, że wspólna polityka rolna 
przyczynia się do pozytywnych zmian
w zakresie ochrony środowiska w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć swobodę w zakresie decydowania o tym, jaką część
środków z pierwszego filaru chcą przenieść do filaru drugiego. W związku z tym, że opcja 
modulacji ma charakter dobrowolny, nie istnieją żadne uzasadnione argumenty, dla których 
państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości – jeśli uznają to za stosowne –
przeniesienia dowolnej kwoty środków z filaru pierwszego do filaru drugiego.

Poprawka 3

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 

26) Jednym z głównych celów nowej WPR 
jest poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty
w płatnościach bezpośrednich, który będzie 
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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 nałożenie kar na podstawie 
art. 65 rozporządzenia (UE) nr [...] 

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 – ściśle powiązanej
z płatnością podstawową – 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 płodozmian i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, pokrywy 
glebowej 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 2092/9121, 
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]. 
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[HZR].

Or. en

Uzasadnienie

Płatność „ekologizacyjna” nie powinna przybierać formy dodatku, ale powinna być 
powiązana z płatnością podstawową w celu zapewnienia jej efektywności i stosowania w całej 
UE.

Poprawka 4

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.

27) Aby obowiązki związane ze środkiem
w zakresie płodozmianu 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.

Or. en

Uzasadnienie

Płodozmian jest praktyką agronomiczną, która może przynieść więcej korzyści niż 
dywersyfikacja upraw, oraz która jest bardziej uzasadniona w odniesieniu do płodności gleby
i zmniejszania poziomu wykorzystania pestycydów. 
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Poprawka 5

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.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja trwałych użytków zielonych (zob. art. 4 ust. 1 lit. h)) pozwala wykluczyć bardzo 
intensywną uprawę użytków zielonych, która nie przynosi korzyści klimatowi ani 
różnorodności biologicznej, a skupia się z kolei na użytkach zielonych obsadzonych roślinami 
niepastewnymi lub drzewiastymi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) Aby obowiązki związane ze środkiem
w zakresie pokrywy glebowej stosowano
w sposób sprawiedliwy
i niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska wodnego
i zapobiegały erozji gleby, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie
z art. 290 Traktatu w celu przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
omawianego środka.

Or. en
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Uzasadnienie

Erozja gleby jest poważnym wyzwaniem, przed którym stoi europejskie rolnictwo. Zgodnie
z nowymi modelami sporządzonymi przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej 
(JRC) szacuje się, że 1,3 mln km2 powierzchni w UE-27 dotknięte jest erozją gleby wywołaną 
działaniem wody. Ponadto 20% tej powierzchni traci rocznie dodatkowo 10 ton/ha.
W związku z powyższym należy koniecznie wprowadzić środek, który będzie bezpośrednio 
dotyczył problemu erozji gleby i przenoszenia składników odżywczych bezpośrednio do wód 
gruntowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

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.

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 obowiązku 
zapewnienia przez państwa członkowskie, 
że co najmniej 10% kwalifikowalnych 
hektarów, z wyłączeniem obszarów 
będących trwałymi użytkami zielonymi, 
stanowi obszary proekologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Obszary proekologiczne stanowią ważną sieć bezpieczeństwa, która pomagać będzie
w ochronie bazy zasobów naturalnych gospodarstw rolnych. Zgodnie z różnymi analizami 
(zob. np. uzasadnienie do niniejszego dokumentu) w uzyskaniu prawdziwych korzyści dla 
środowiska może pomóc zaledwie 10% takich obszarów: umożliwią one swobodne 
przemieszczanie się zapylaczy, a także przyniosą realne korzyści dla klimatu, gleby i wody.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej.Taka 
płatność nie powinna zastąpić wsparcia 
przyznawanego na podstawie programów 
rozwoju obszarów wiejskich i nie powinna 
być przyznawana rolnikom na obszarach, 
które wyznaczono zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 20/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR].

30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej.Państwa
członkowskie mogą podjąć decyzję, na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
środowiskowych, takich jak wysoka 
wartość przyrodnicza, o ograniczeniu tych 
płatności dla rolników, o których mowa
w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR]. Taka płatność nie powinna zastąpić 
wsparcia przyznawanego na podstawie 
programów rozwoju obszarów wiejskich
i nie powinna być przyznawana rolnikom 
na obszarach, które wyznaczono zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 20/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr [...] [RDR].

Or. en
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Uzasadnienie

Rolnicy z obszarów o ograniczeniach przyrodniczych, którzy aktywnie przyczyniają się do
zachowania i ochrony krajobrazu oraz zachowania różnorodności biologicznej, gleby, 
klimatu i wody, powinni otrzymywać wsparcie z wykorzystaniem tego środka. Systemy 
gospodarki rolnej związane z obszarami o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, 
takie jak działalność rolna o wysokiej wartości przyrodniczej, mogą produkować wysokiej 
jakości produkty żywnościowe i w znacznej mierze przyczyniać się do środowiskowych dóbr 
publicznych, w tym magazynowania dwutlenku węgla, czystej wody, jakości krajobrazu czy 
różnorodności biologicznej. 

Poprawka 9

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 

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 
wsparcia powiązanego z produkcją 
powinna być ograniczona do małych 
sektorów o specjalnych potrzebach i nie 



PE483.719v01-00 14/40 PA\893865PL.doc

PL

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.

należy jej wykorzystywać w charakterze 
ogólnego narzędzia.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją sprzyja intensywnej działalności rolniczej, która stanowi 
bardzo duży problem z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. W ramach 
ostatnich reform WPR wycofano się z tego rodzaju wsparcia ze względu na stwierdzenie 
licznych problemów związanych ze wsparciem powiązanym z produkcją. Ponowne 
wprowadzenie na dużą skalę wsparcia powiązanego z produkcją w ramach nadchodzącej 
reformy WPR stanowiłoby krok wstecz.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) Należy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie 
maksymalnie 5% ich pułapów krajowych 
na wspieranie specjalnych działań 
rolniczych przynoszących korzyści 
środowisku naturalnemu. Wsparcie to 
obejmuje promowanie systemów 
gospodarki rolnej, takich jak gospodarka 
rolna o wysokiej wartości przyrodniczej 
czy praktyki służące efektywności 
środowiskowej. Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu
w celu wyraźnego określenia warunków 
przyznawania takiego wsparcia 
specjalnego. 

Or. en

Uzasadnienie

W omawianym wniosku całkowicie usunięto opcję wspierania płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją dla działalności rolnej przyjaznej środowisku. Jest to ogromny 
krok wstecz. Opcja ta musi zostać przywrócona, aby umożliwić państwom członkowskim 
dalsze wspieranie specjalnych działań rolnych przynoszących korzyści środowisku w ramach 
pierwszego filara. Wsparcie to obejmuje promowanie systemów gospodarki rolnej, takich jak 
gospodarka rolna o wysokiej wartości przyrodniczej. 

Poprawka 11

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

38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
należy wprowadzić prosty
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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 
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. 

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 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 prawodawstwo Unii,
o którym mowa w załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. Mimo 
iż istnieje możliwość zmniejszenia
w przypadku drobnych rolników 
obowiązków związanych z praktykami 
rolniczymi, które przynoszą korzyści 
środowisku i klimatowi, jak określono
w tytule III rozdział 2 niniejszego 
rozporządzenia, przepisy w zakresie 
zasady wzajemnej zgodności powinny
w dalszym ciągu mieć zastosowanie do 
drobnych rolników. 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. en

Uzasadnienie

Wprawdzie rozwiązaniem uzasadnionym może być zmniejszenie wymogów w zakresie 
„ekologizacji” w przypadku drobnych rolników w celu promowania prowadzenia działalności 
rolniczej na małą skalę, ale mimo to rzeczą odpowiednią jest, aby rolnicy przestrzegali 
przepisów w zakresie zasady wzajemnej zgodności, ponieważ zabezpieczają one minimalny 
poziom ochrony środowiska naturalnego.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „działalność rolnicza” oznacza: c) „działalność rolnicza” oznacza:
– chów lub uprawę produktów rolnych,
w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt 
oraz utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

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

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 
się ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(GAEC), o których mowa w art. 94 
rozporządzenia (UE) nr […][HZR],

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych na 
powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy lub 
prowadzenie działań mających na celu 
ochronę przyrody w ramach sieci „Natura 
2000” lub w ramach podobnych 
programów na rzecz ochrony przyrody;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja działalności rolniczej jest zadowalająca, ponieważ obejmuje ona zarówno 
produkcję dóbr rolniczych pochodzących z działalności rolnej, jak i podstawowe dobra 
publiczne związane z ochroną środowiska, które można zabezpieczyć w ramach GAEC.
W związku z tym, że spełnienie wymogów w zakresie GAEC wciąż będzie warunkiem 
dokonywania większości płatności bezpośrednich w ramach pierwszego filaru, powinno ono 
także stanowić zasadniczą część definicji działalności rolnej.
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Poprawka 13

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;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 14

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;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 15

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 

h) „trwałe użytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych roślin zielnych, które nie były 
orane lub ponownie obsiewane przez co 
najmniej siedem lat i dotyczy to także 
gatunków odpowiednich do wypasu



PA\893865PL.doc 19/40 PE483.719v01-00

PL

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;

innych niż trawy i inne rośliny zielne;

Or. en

Uzasadnienie

Nowa definicja pozwala także wykluczyć ze swego zakresu bardzo intensywną uprawę 
użytków zielonych, która nie przynosi korzyści klimatowi ani różnorodności biologicznej,
a skupia się z kolei na użytkach zielonych obsadzonych roślinami niepastewnymi lub 
drzewiastymi. Użytki te zapewniają roślinność (krzewy oraz owoce i liście drzew zjadane są 
przez wszystkie rodzaje zwierząt hodowlanych, w tym bydło) w wielu rozległych systemach 
hodowli zwierząt, zwłaszcza w bardziej marginalnych regionach, w których działalność rolna 
oparta na hodowli zwierząt stanowi jedyną dostępną formę wykorzystania zasobów 
naturalnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ka) (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, 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności lub wysoką 
różnorodnością pokrywy glebowej.

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

a) określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

b) ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

b) ustanowienia ram określających 
działania minimalne prowadzone na 
obszarach utrzymywanych naturalnie
w stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy oraz działania minimalne 
przeprowadzane w celu ochrony przyrody
w ramach sieci Natura 2000 lub 
podobnych programów na rzecz ochrony 
przyrody, o czym mowa w ust. 1 lit. c) tiret 
trzecie;

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 
lit. c);

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych zgodnie z zasadami 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska (GAEC), o czym mowa w ust. 
1 lit. c) tiret drugie;

d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych pastewnych roślin 
zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).

d) ustanowienia kryteriów określania 
przewagi traw i innych roślin zielnych na 
potrzeby ust. 1 lit. h).

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

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. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, które nie prowadzą na 
należących do nich obszarach rolniczych 
działalności minimalnej zgodnie z art. 4 
ust. 1 lit. c).

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

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że obecna definicja aktywnego rolnika wykluczałaby rolników, którzy łączą 
działalność rolną z innymi działaniami na terenie gospodarstwa rolnego, które przyczyniają 
się do ekologicznej i społeczno-gospodarczej użyteczności holdingów gospodarstw rolnych 
oraz szerzej rozumianej gospodarki wiejskiej, a także wyłączałaby rolników-hobbystów.
W celu wspierania rolników, którzy w pozytywny sposób przyczyniają się do ochrony 
środowiska, oraz w celu zachęcenia rolników-hobbystów do prowadzenia działalności rolnej
w sposób zrównoważony, należy uwzględnić tych rolników w przedmiotowej definicji.
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Poprawka 19

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] pewnego odsetka
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. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie, że państwa członkowskie mogą same 
zadecydować, jaką część środków z pierwszego filaru chcą przenieść do filaru drugiego.
W związku z tym, że opcja modulacji ma charakter dobrowolny, nie istnieją żadne 
uzasadnione argumenty, dla których państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości –
jeśli uznają to za stosowne – przeniesienia dowolnej kwoty środków z filaru pierwszego do 
filaru drugiego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po 2014 r. państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję, do dnia 1 sierpnia 
każdego roku, o podniesieniu odsetka ich 
rocznych pułapów krajowych 
udostępnionego na potrzeby środków
w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich finansowych ze środków 
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EFRROW na kolejny rok.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą mieć w obecnej sytuacji gospodarczej trudności z podjęciem
z siedmioletnim wyprzedzeniem decyzji dotyczącej tego, jak dużą kwotę środków chciałaby 
przenieść z pierwszego filaru do filaru drugiego, ponieważ będą musiały same 
współfinansować znaczną część tych środków. W związku z tym odpowiednim rozwiązaniem 
jest pozwolenie państwom członkowskim na coroczne dostosowywanie kwoty, którą chcą 
przenieść.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 
Królestwo mogą podjąć decyzję
o udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich na podstawie niniejszego 
rozporządzenia do 5% kwoty przyznanej 
na wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW w okresie 
2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym 
odnośna kwota nie może już być dostępna 
na środki wspomagające w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

skreślony

O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, należy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie.
Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem 
drugim jest taki sam w przypadku lat,
o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie należy zezwalać na odwróconą modulację, ponieważ stanowiłoby to krok wstecz
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Środki z drugiego filaru nie powinny tym 
samym być wykorzystywane do kompensowania niesprawiedliwego podziału środków
w ramach pierwszego filaru.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję
o stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym.
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne
i ekonomiczne oraz regionalny potencjał 
rolniczy lub struktura instytucjonalna lub 
administracyjna.

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję
o stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym.
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne, 
środowiskowe i ekonomiczne oraz 
regionalny potencjał rolniczy lub struktura 
instytucjonalna lub administracyjna.
W przypadku gdy przewiduje się znaczące 
różnice w podstawowych poziomach 
płatności pomiędzy regionami, państwa 
członkowskie dokonują oceny skutków 
środowiskowych i społecznych tych 
płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie brać pod uwagę środowiskowe uwarunkowania regionów podczas 
stosowania programu płatności podstawowych na szczeblu regionalnym. W celu unikania 
efektów zniekształcenia w odniesieniu do struktury społeczno-gospodarczej lub środowiska 
naturalnego odnośnych regionów państwo członkowskie powinno być zobowiązane do 
przeprowadzenia oceny skutków środowiskowych i społecznych w przypadku, gdy przewiduje 
się wystąpienie znaczących różnic w poziomach płatności pomiędzy poszczególnymi 
regionami.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; 

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego, oraz

ca) niepozostawianie gruntów leżących 
odłogiem przez okres dłuższy niż pięć 
kolejnych tygodni; 

Or. en

Uzasadnienie

Praktyki „ekologizacyjne” powinny być stosowane jako „kryteria kwalifikowalności”, co 
znaczy, że jeśli rolnik chce otrzymać płatności w ramach pierwszego filara, powinien on 
przestrzegać trzech praktyk zawartych w pakiecie. Płodozmian jest praktyką agronomiczną, 
która może przynieść więcej korzyści niż dywersyfikacja upraw, oraz która jest bardziej 
uzasadniona w odniesieniu do płodności gleby i zmniejszania poziomu wykorzystania 
pestycydów. Pokrywa glebowa stanowi ważny środek agronomiczny, który powinien być 
włączony w proces „ekologizacji”. Sposób, w jaki państwa członkowskie chcą stosować 
środek związany z pokrywą glebową (np. poprzez rośliny międzyplonowe czy ozime poplony 
ścierniskowe itp.), powinien zostać pozostawiony ich swobodnej decyzji.
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rolnicy tracą całą kwotę przyznanych 
im płatności określonych w niniejszym 
rozporządzeniu w przypadku, gdy nie 
przestrzegają oni wymogów określonych
w niniejszym rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dać rolnikom silną zachętę do przestrzegania wymogów w zakresie „ekologizacji”, 
konieczne jest wyraźne powiązanie płatności bezpośrednich z wymogami „ekologizacyjnymi”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Do trzech elementów „ekologizacji” proponowanych przez Komisję należy wprowadzić 
czwarty element – pokrywę glebową.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Płodozmian

Or. en

Poprawka 27

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 
płodozmian z wykorzystaniem co najmniej 
trzech różnych upraw lub ugoruje się je 
przez okres trzech kolejnych lat. Jedna 
uprawa roślin strączkowych stanowi 
element wspomnianego płodozmianu.

Or. en

Uzasadnienie

Płodozmian jest praktyką agronomiczną, która może przynieść więcej korzyści niż 
dywersyfikacja upraw, oraz która jest bardziej uzasadniona w odniesieniu do płodności gleby
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i zmniejszania poziomu wykorzystania pestycydów. Włączenie roślin strączkowych do procesu 
płodozmianu pomoże zmniejszyć zależność od importu białka na potrzeby spożywcze oraz 
niesie z sobą istotne korzyści dla środowiska naturalnego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

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 2011, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

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

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.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie daty referencyjnej w przyszłości może pogorszyć sytuację i zamiast chronić użytki 
zielone może doprowadzić do masowej orki tych obszarów przed oficjalnym wejściem w życie 
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nowych przepisów. W celu uniknięcia tego przewrotnego skutku rokiem referencyjnym 
powinien zostać ustalony rok 2011.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie wymogu w zakresie trwałych użytków zielonych na szczeblu regionalnym, a nie na 
szczeblu gospodarstw rolnych, umożliwi państwom członkowskim wykorzystanie opcji 
przekwalifikowania 5% obszarów w celu wspierania rolników, którzy mogą doświadczać 
trudności w wypełnianiu wymogu w zakresie trwałych użytków zielonych.

Poprawka 31

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 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi
w przypadku przekazania gruntów.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Pokrywa glebowa

1. Rolnicy zapewniają, że wszystkie 
należące do nich kwalifikowalne grunty 
nie zostaną pozostawione bez pokrywy 
roślinnej przez okres dłuższy niż pięć 
kolejnych tygodni, a w przypadku 
szczególnych warunków suszy lub
w sytuacji, gdy konieczna jest kontrola 
chwastów rozłogowych, nie dłużej niż 
przez osiem kolejnych tygodni. Dłuższy 
okres może zostać zaakceptowany
w drodze wyjątku w celu kontroli 
chwastów rozłogowych w pojedynczym 
roku, kiedy limit pięciu tygodni jest 
przestrzegany w przeliczeniu na okres 
pięciu lat. Leżące odłogiem wąskie pasy 
gruntów, będące naturalnym elementem 
gospodarowania, również są 
akceptowalne. Roślinna pokrywa glebowa 
może obejmować: roślinność naturalną, 
międzyplon, ściernisko, trawę lub inną 
pokrywę roślinną znajdującą się pod 
uprawami trwałymi. 
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 określającym przepisy 
dotyczące obowiązków w ramach środka 
związanego z pokrywą glebową, o którym 
mowa w ust. 1. 



PA\893865PL.doc 31/40 PE483.719v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Erozja gleby jest poważnym wyzwaniem, przed którym stoi europejskie rolnictwo. Zgodnie
z nowymi modelami sporządzonymi przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej 
(JRC) szacuje się, że 1,3 mln km2 powierzchni w UE-27 dotknięte jest erozją gleby wywołaną 
działaniem wody. Ponadto 20% tej powierzchni traci rocznie dodatkowo 10 ton/ha.
W związku z powyższym należy koniecznie wprowadzić środek, który będzie bezpośrednio 
dotyczył problemu erozji gleby i przenoszenia składników odżywczych bezpośrednio do wód 
gruntowych.

Poprawka 33

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 użytkami 
zielonymi – 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

Obszary proekologiczne stanowią ważną sieć bezpieczeństwa, która pomagać będzie
w ochronie bazy zasobów naturalnych gospodarstw rolnych. Zgodnie z różnymi analizami 
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(zob. np. uzasadnienie do niniejszego dokumentu) w uzyskaniu prawdziwych korzyści dla 
środowiska może pomóc zaledwie 10% takich obszarów: umożliwią one swobodne 
przemieszczanie się zapylaczy, a także przyniosą realne korzyści dla klimatu, gleby i wody. 

Poprawka 34

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 lub systemów 
gospodarki rolnej objętych zakresem 
wspomnianego ustępu lub – alternatywnie
i na podstawie obiektywnych
i niedyskryminujących kryteriów 
środowiskowych, takich jak wysoka 
wartość przyrodnicza – decyzję
o ograniczeniu płatności do niektórych 
obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy z obszarów o ograniczeniach przyrodniczych, którzy aktywnie przyczyniają się do 
zachowania i ochrony krajobrazu oraz zachowania różnorodności biologicznej, gleby, 
klimatu i wody, powinni otrzymywać wsparcie z wykorzystaniem tego środka. Systemy 
gospodarki rolnej związane z obszarami o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, 
takie jak działalność rolna o wysokiej wartości przyrodniczej, mogą produkować wysokiej 
jakości produkty żywnościowe i w znacznej mierze przyczyniać się do środowiskowych dóbr 
publicznych, w tym magazynowania dwutlenku węgla, czystej wody, jakości krajobrazu czy 
różnorodności biologicznej. 



PA\893865PL.doc 33/40 PE483.719v01-00

PL

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych i warunki agronomiczne.

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych i uwarunkowania 
środowiskowe, a także warunki 
agronomiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy z obszarów o ograniczeniach przyrodniczych, którzy aktywnie przyczyniają się do 
zachowania i ochrony krajobrazu oraz zachowania różnorodności biologicznej, gleby, 
klimatu i wody, powinni otrzymywać wsparcie z wykorzystaniem tego środka. Systemy 
gospodarki rolnej związane z obszarami o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, 
takie jak działalność rolna o wysokiej wartości przyrodniczej, mogą produkować wysokiej 
jakości produkty żywnościowe i w znacznej mierze przyczyniać się do środowiskowych dóbr 
publicznych, w tym magazynowania dwutlenku węgla, czystej wody, jakości krajobrazu czy 
różnorodności biologicznej. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
TYTUŁ IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ IV TYTUŁ IV
WSPARCIE POWIĄZANE

Z PRODUKCJĄ
WSPARCIE POWIĄZANE

Z PRODUKCJĄ I INNE SPECJALNE 
FORMY WSPARCIA

Or. en
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Poprawka 37

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 następującym sektorom
i rodzajom produkcji: rośliny 
wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, 
konopie, ryż, orzechy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa
z oliwek, jedwabniki, chmiel, trzcina 
cukrowa i cykoria, owoce i warzywa.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją powinno być przyznawane jedynie w przypadku, gdy 
gospodarowanie różnorodnymi krajobrazami wymaga utrzymania pewnego poziomu 
działalności rolniczej lub w sytuacji, gdy działalność taka aktywnie przyczynia się do 
wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej, gleby lub wody. Wsparcie powiązane
z produkcją dla upraw takich jak zboża i nasiona oleiste nie jest opłacalnym środkiem na 
rzecz realizacji ogólnych założeń WPR, a może stać się rozwiązaniem przeciwskutecznym za 
sprawą zachęcania do intensywnej produkcji prowadzącej do upraw monokulturowych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę skutków środowiskowych
i społecznych przed przyznaniem wsparcia 
powiązanego z produkcją.
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Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją sprzyja intensywnej działalności rolniczej, która stanowi 
bardzo duży problem z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Tym samym 
konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed przyznaniem 
wsparcia powiązanego z produkcją w celu zapewnienia, że środek ten nie zaszkodzi 
środowisku naturalnemu. 

Poprawka 39

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.

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 i środowiskowych.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego
w załączniku II, pod warunkiem że: 

skreślony

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
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nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją sprzyja intensywnej działalności rolniczej, która stanowi 
bardzo duży problem z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. W ramach 
ostatnich reform WPR wycofano się z tego rodzaju wsparcia ze względu na stwierdzenie 
licznych problemów związanych ze wsparciem powiązanym z produkcją. Ponowne 
wprowadzenie na dużą skalę wsparcia powiązanego z produkcją w ramach nadchodzącej 
reformy WPR stanowiłoby krok wstecz.

Poprawka 41

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

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją sprzyja intensywnej działalności rolniczej, która stanowi 
bardzo duży problem z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. W ramach 
ostatnich reform WPR wycofano się z tego rodzaju wsparcia ze względu na stwierdzenie 
licznych problemów związanych ze wsparciem powiązanym z produkcją. Ponowne 
wprowadzenie na dużą skalę wsparcia powiązanego z produkcją w ramach nadchodzącej 
reformy WPR stanowiłoby krok wstecz.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2a (nowy) (po art. 46)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ 2a
Wsparcie specjalne

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Przepisy ogólne dotyczące wsparcia 

specjalnego
1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać rolnikom wsparcie specjalne 
na warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale dla potrzeb:
i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,
w tym systemów gospodarki rolnej
o wysokiej wartości przyrodniczej;
ii) stosowania zaostrzonych norm
w zakresie dobrostanu zwierząt;
iii) określonych rodzajów działalności 
rolniczej wiążących się z dodatkowymi 
korzyściami rolno-środowiskowymi;
iv) uprawy odpowiednich ze względów 
środowiskowych i regionalnych roślin 
strączkowych przeznaczonych na pasze 
dla zwierząt na szczeblu lokalnym w celu 
pobudzania rozwoju efektywnych cykli 
odżywczych w gospodarstwach rolnych.
2. Wsparcie specjalne ma formę płatności 
rocznej i jest przyznawane dla 
określonych praktyk na określonym 
obszarze lub dla określonych norm
w zakresie dobrobytu dla określonej liczby 
zwierząt.
3. Wszelkie wsparcie specjalne 
przyznawane na podstawie niniejszego 
artykułu musi być zgodne z innymi 
środkami i politykami Unii.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
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zgodnie z art. 55, dotyczących:
a) warunków przyznawania wsparcia 
specjalnego, o którym mowa w niniejszym 
rozdziale, oraz
b) przepisów dotyczących spójności
z innymi środkami Unii oraz kumulacji 
tego wsparcia specjalnego.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej propozycji całkowicie usunięto opcję wspierania płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją dla działalności rolnej przyjaznej środowisku. Jest to ogromny 
krok wstecz. Opcja ta musi zostać przywrócona, aby umożliwić państwom członkowskim 
dalsze wspieranie specjalnych działań rolnych przynoszących korzyści środowisku w ramach 
pierwszego filara. Wsparcie to obejmuje promowanie systemów gospodarki rolnej, takich jak 
gospodarka rolna o wysokiej wartości przyrodniczej czy praktyki służące efektywności 
środowiskowej i zwiększające odporność gospodarczą holdingów gospodarstw rolnych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46b
Przepisy finansowe

1. Aby sfinansować wsparcie specjalne, 
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.
2. Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 
na podstawie ust. 1 i podjąć decyzję – ze 
skutkiem od 2017 r. – o:
a) podniesieniu, w stosownych 
przypadkach i w ramach limitów 
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określonych w ust. 1, stałego odsetka 
wykorzystywanego do celów finansowania 
wsparcia specjalnego;
b) zmianie, w stosownych przypadkach, 
warunków przyznawania wsparcia 
specjalnego;
c) wstrzymaniu przyznawania wsparcia na 
podstawie niniejszego rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalnie 5% środków na płatności bezpośrednie wyodrębnia się dla działań związanych 
ze środowiskiem naturalnym, które podnoszą poziom zrównoważenia na szczeblu 
gospodarstw rolnych.


