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Przedmiot: Petycja 0215/2013, którą złożyła Melanie Hilkemeier (Niemcy), w imieniu 
kampanii rolnej Niemieckiej Unii na rzecz Zachowania Różnorodności 
Biologicznej (NABU), w sprawie gospodarki rolnej dla przyszłej Europy

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu, aby skorzystał ze swoich nowych uprawnień 
nadanych mu na mocy Traktatu z Lizbony i sprawił, aby wspólna polityka rolna (WPR) była 
ekologiczna i zrównoważona. Jej zdaniem dalsza intensyfikacja rolnictwa, do której dążą 
niektóre grupy lobbystów w dziedzinie rolnictwa, musi zostać powstrzymana, ponieważ 
przynosi skutki gospodarcze i ekologiczne przeciwne do zamierzonych. Składająca petycję 
wzywa między innymi do nadania pierwszemu filarowi WPR wyraźnie bardziej ambitnego i 
ekologicznego charakteru, do zwiększenia współfinansowania działań ekologicznych w 
rolnictwie z 60 do 80%, do umocnienia drugiego filara, do przeznaczenia co najmniej 35% 
środków na ochronę środowiska i krajobrazu oraz do zlikwidowania możliwości przenoszenia 
środków z jednego filara do drugiego. Składająca petycję wzywa Parlament do podjęcia 
zdecydowanych działań na rzecz przyjaznej dla środowiska europejskiej polityki rolnej w 
przyszłości. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana 31 stycznia 2014 r.

W październiku 2011 r. Komisja Europejska opublikowała cztery wnioski ustawodawcze 
tworzące razem „pakiet” na rzecz nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020. Od tego 
czasu zarówno w Radzie Unii Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim trwały 
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negocjacje dotyczące tych rozporządzeń, a następnie negocjacje międzyinstytucjonalne. 

Proces ten doprowadził do politycznego porozumienia w sprawie nowej WPR osiągniętego w 
czerwcu 2013 r., zamkniętego we wrześniu 2013 r. i sformalizowanego za sprawą głosowania 
podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w listopadzie 2013 r. oraz przyjęcia przez 
Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 r. 

Rozporządzenia w ostatecznym kształcie opublikowano następnie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej1, a nowa WPR weszła w życie dnia 1 stycznia 2014 r., przy czym nowy 
system dopłat bezpośrednich ma ruszyć dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r. po upływie okresu 
przejściowego niezbędnego do wprowadzenia odpowiednich zmian. 

W oparciu o ostateczny kształt nowej WPR Komisja pragnie wyrazić następujące uwagi 
dotyczące treści wniosku zawartego w petycji:

Po pierwsze, jeżeli mowa o zazielenianiu, kluczowym krokiem jest to, że obowiązki w 
zakresie zazieleniania są teraz obligatoryjnym elementem nowego systemu dopłat 
bezpośrednich. W przypadku poważnych naruszeń dopłaty proekologiczne mogą zostać 
wstrzymane, a dodatkowo może zostać nałożona kara na poziomie 25% (od 2018 r.). W 
związku z powyższym zazielenianie stanowi wyraziste ramy umożliwiające zapewnienie w 
kolejnych latach zrównoważonego rolnictwa w Europie. 

Na obowiązki w zakresie zazieleniania składają się trzy obligatoryjne elementy:

Po pierwsze w ramach nowej WPR ustanowiono obowiązek wprowadzania obszarów 
proekologicznych obejmujących co najmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa rolnego, 
który to obowiązek dotyczy gospodarstw rolnych z co najmniej 15 ha gruntów ornych. Należy 
zauważyć, że na obszarach proekologicznych dozwolona jest tylko produkcja zrównoważona 
środowiskowo, przy czym szczegółowe zagadnienia i aspekty (w tym kwestie stosowania 
środków ochrony roślin) mają być określone w przygotowywanych obecnie aktach 
delegowanych. Ocena obowiązków dotyczących obszarów proekologicznych jest 
przewidziana na 2017 r. i zakłada się możliwość zwiększenia poziomu wymaganego obszaru 
do 7%. 

Po drugie istnieje obowiązek utrzymania w obrębie gruntów rolnych określonej części 
pastwisk trwałych. Ponadto w wyznaczonych obszarach wrażliwych ekologicznie na 
pastwiskach trwałych obowiązuje zakaz orki.

Po trzecie, jeżeli chodzi o kwestię dywersyfikacji upraw, rolnik musi uprawiać co najmniej 2 
rodzaje upraw, jeżeli jego grunty orne przekraczają powierzchnię 10 ha, oraz co najmniej 3 
rodzaje upraw, jeżeli przekraczają one powierzchnię 30 ha. Uprawa główna może zajmować 
najwyżej 75% gruntu ornego, a dwie główne uprawy najwyżej 95% gruntu ornego.

W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich możliwy jest poziom współfinansowania 
działań rolno-środowiskowo-klimatycznych wynoszący 75% (który może zostać zwiększony 

                                               
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013. 
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do 85% w mniej rozwiniętych regionach, regionach najbardziej oddalonych oraz na małych 
wyspach Morza Egejskiego). Co więcej, 30% wkładu UE w każdy program rozwoju 
obszarów wiejskich musi być przeznaczone na działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, 
dostosowania się do zmiany klimatu oraz na rzecz środowiska. Wspomniane 30% musi być 
powiązane z kilkoma działaniami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym działaniami 
rolno-środowiskowo-klimatycznymi, rolnictwem ekologicznym, działaniami w zakresie 
leśnictwa, płatnościami dla obszarów Natura 2000 oraz inwestycjami związanymi ze 
środowiskiem i klimatem. Niemniej jednak organy odpowiedzialne za programowanie na 
szczeblu krajowym i regionalnym mogą zwiększyć ten minimalny pułap procentowy. 

Instrumenty zarządzania ryzykiem i sytuacją kryzysową są istotne z perspektywy wspierania 
rolników w kontekście wstrząsów i rosnącego ryzyka (np. zmienności cen) na 
konkurencyjnych i ogólnoświatowych rynkach. Dają częściowe poczucie pewności przy 
planowaniu, a przez to pomagają utrzymać funkcjonowanie produkcji i gospodarstw w UE. Z 
tego względu nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich oferuje wsparcie dla tego typu 
działań w formie współfinansowania. Jest to „opcja” dla krajowych i regionalnych organów 
odpowiedzialnych za programowanie, a zatem zamiast oferować podejście nieukierunkowane, 
uwzględnia się okoliczności krajowe/regionalne. 

Ponadto, jeżeli chodzi o kwestię przenoszenia środków z drugiego filara do pierwszego filara, 
należy przypomnieć, że to państwa członkowskie decydują, czy skorzystać z tej możliwości w 
ramach sprecyzowanych limitów (do 15% lub 25%, w zależności od państwa 
członkowskiego). Nowa WPR przewiduje również możliwość przenoszenia środków z 
pierwszego do drugiego filara (do 15%).

Wnioski

Nowa WPR weszła w życie dnia 1 stycznia 2014 r. (przy czym niektóre elementy wejdą w 
życie dnia 1 stycznia 2015 r.), a zatem na tym etapie nie ma możliwości interweniowania. W 
2017 r. obowiązek dotyczący obszarów proekologicznych zostanie poddany ocenie i wówczas 
składane będą ewentualne wnioski ustawodawcze. Odnosząc się do ogólnego wniosku 
składającej petycję, która oczekiwałaby bardziej ekologicznego ukierunkowania polityki, 
należy stwierdzić, że nowa WPR stanowi wyraziste ramy wspólnej polityki i wprowadza 
wiele instrumentów służących temu, aby unijne rolnictwo było bardziej zrównoważone. 


