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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wraz z wnioskiem dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 Komisja 
przedstawiła pakiet rozporządzeń stanowiących ramy ustawodawcze wspólnej polityki rolnej 
(WPR) w latach 2014-2020. W przepisach tych przewidziano trzy główne wyzwania, a 
mianowicie: 1) rentowna produkcja żywności, 2) zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 3) zrównoważony rozwój terytorialny.
Zdaniem Komisji oba filary WPR będą miały zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego 
działania w tych kwestiach, które są również niezwykle istotne z perspektywy europejskich 
regionów i terytoriów. Nowe przepisy dotyczące płatności bezpośrednich powinny zapewniać 
sprawiedliwy i zrównoważony rozdział zasobów.

Sprawozdawca w pełni popiera koncepcję ambitnej „ekologizacji” płatności bezpośrednich 
dla rolników. Płatności te stanowią jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania środowiskowe i 
społeczne.  Sprawozdawca uważa jednak, że obecne wnioski są zbyt łagodne, aby 
doprowadzić do przejścia na zaawansowane zrównoważone systemy gospodarki rolnej, które 
mają podstawowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów 
wiejskich. W związku z tym sprawozdawca proponuje wprowadzenie środków, które 
umożliwiłyby uwzględnienie w większym stopniu europejskich obszarów wiejskich.

W odniesieniu do rozwoju regionalnego sprawozdawca apeluje o większy udział rocznych 
pułapów krajowych przeznaczonych na dodatkowe wsparcie rozwoju obszaru wiejskich.
Analogicznie, sprawozdawca jest przeciwny jakiemukolwiek zmniejszeniu kwot 
przeznaczonych na ten cel.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego 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 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
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przydział uprawnień do płatności;
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej;
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

przydział uprawnień do płatności;
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej;
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności na rzecz 
wprowadzenia zaawansowanych 
zrównoważonych systemów gospodarki 
rolnej, zarządzania środowiskiem i 
łagodzenia zmiany klimatu; określania 
pułapu rocznego dla płatności z tytułu 
obszarów o ograniczeniach naturalnych;
określania pułapu rocznego dla płatności 
dla młodych rolników; określania pułapów 
rocznych dla płatności dla dobrowolnego 
wsparcia powiązanego z produkcją;
przyjmowania przepisów dotyczących 
procedury oceny i zatwierdzania decyzji w 
ramach dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury 
wydawania zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 2

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 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał zaawansowane zrównoważone 
systemy gospodarki rolnej, zarządzanie 
środowiskiem i łagodzenie zmiany klimatu 
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 płodozmian, utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz
infrastruktura ekologiczna. 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 
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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].

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 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Wdrożeniu płatności na rzecz 
zaawansowanych zrównoważonych 
systemów gospodarki rolnej, zarządzania
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu 
na poziomie regionalnym, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, może 
towarzyszyć wprowadzenie umów 
terytorialnych zawieranych między 
władzami regionalnymi a rolnikami.
Umowy terytorialne mogą prowadzić do 
wdrożenia konkretnych, szeroko 
zakrojonych środków zachęcających, 
obejmujących ogół rolników na 
kwalifikujących się użytkach rolnych w 
celu ochrony zasobów wodnych, 
różnorodności biologicznej i gleb, w 
zależności od lokalnej specyfiki i w 
oparciu o wspólne i wymierne cele.

Or. en
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Poprawka 4

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) 7% gruntów ornych każdego 
gospodarstwa będzie wykorzystywanych w 
sposób, który zwiększa funkcjonalną 
różnorodność biologiczną, a wraz z nią 
usprawnia funkcjonowanie ekosystemu 
rolnego czy dostarczanie dóbr 
publicznych. Elementy kwalifikowalne już 
często jako środki środowiskowe 
(żywopłoty, rowy, tereny podmokłe i inne 
półnaturalne elementy siedlisk oraz inne 
istniejące kwalifikowalne cechy 
krajobrazu) będą uzupełniać strefy 
buforowe, aby utworzyć infrastrukturę 
rolno-ekologiczną dla zrównoważonych 
systemów rolnych. Dlatego nie oznacza to 
„wyłączenia gruntów z produkcji” ani 
„odłogowania”, lecz raczej poprawę 
wydajności całego systemu w długiej 
perspektywie  Aby zapewnić skuteczne i 
spójne wprowadzenie środka dotyczącego
infrastruktury ekologicznej, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów
infrastruktury ekologicznej w ramach 
omawianego środka.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zezwolić państwom (33) Należy zezwolić państwom 



PE494.613v01-00 8/23 PA\910348PL.doc

PL

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 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 

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. Korzystanie ze wsparcia 
powiązanego z produkcją powinno być 
przedmiotem specjalnej oceny skutków 
przeprowadzonej przez państwa 
członkowskie. 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, 
zrównoważonych praktyk rolnych i 
zatrudnienia w gospodarstwach w danych
regionach, w szczególności na obszarach 
dotkniętych naturalnymi ograniczeniami, 
takich jak regiony wyspiarskie czy 
górskie. Wsparcie powinno być również 
dostępne dla rolników posiadających – w 
dniu 31 grudnia 2013 r. – szczególne 
uprawnienia do płatności przydzielone na 
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państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

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.

Or. en

Poprawka 6

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
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Poprawka 7

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
wprowadzających zrównoważone praktyki 
rolnicze korzystne dla różnorodności 
biologicznej, dobrego gospodarowania 
żyznością gleby oraz wodą, dla klimatu i 
środowiska, i które znacznie wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności;

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „zaawansowane zrównoważone 
systemy gospodarki rolnej” oznaczają 
praktyki rolne wykraczające poza 
istniejące referencyjne zasady wzajemnej 
zgodności określone w rozporządzeniu 
(UE) nr […] [HZR] i stale rozwijane na 
rzecz poprawy efektywności odżywczej, 
usprawnienia cyklów wodnych i 
przepływów energii w celu zmniejszenia 
szkód środowiskowych i strat energii z 
nieodnawialnych źródeł oraz utrzymania 
wysokiego poziomu różnorodności upraw, 
hodowli zwierząt i naturalnej 
różnorodności w systemie produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na zaawansowane zrównoważone praktyki rolne ma podstawowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „płodozmian” oznacza uprawę 
obejmującą co najmniej cztery różne 
odmiany, w tym jedną odmianę roślin 
strączkowych;

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „infrastruktura ekologiczna”:
elementy krajobrazu, agroleśnictwo, 
różnorodność biologiczna, gospodarka 
gruntowa i wodna, biotopy itp., które 
stabilizują i umacniają agroekologiczne 
praktyki rolne i systemy zarządzania 
środowiskiem;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnik czynny zawodowo Wykluczenie z systemu płatności 
bezpośrednich

Or. en
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) grunt nie jest użytkowany przez 
podmioty wnioskujące o te płatności w 
celach rolnych lub aktywnie utrzymywany 
w dobrym stanie rolniczym i 
ekologicznym, zgodnie z art. 4 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) prowadzone są niezrównoważone 
praktyki rolne i hodowlane, które 
systematycznie i poważnie naruszają 
zasady wzajemnej zgodności określone w 
rozporządzeniu (UE) nr …[HZR] w 
wyniku niewystarczającej efektywności 
odżywczej, wynikającego z tego 
zanieczyszczenia wody, nadmiernego 
zagęszczenia bydła w stosunku do 
dostępnej powierzchni, znacznej 
zależności od zewnętrznych źródeł energii, 
środków biobójczych, antybiotyków, wody 
i substancji odżywczych;

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na zaawansowane zrównoważone praktyki rolne ma podstawowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.
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Poprawka 14

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.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyznania dodatkowo do 20% ich rocznego 
budżetu krajowego na rozwój obszarów wiejskich, aby umocnić ten proces, zarówno w 
ramach WPR, jak i w szerszej perspektywie rozwoju regionalnego, do czego przyczynia się 
EFRROW, zawarty w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

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 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie UE dostępne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nie powinno być zmniejszane, 
ponieważ poważnie naruszy to spójność terytorialną, w szczególności w regionach o 
znacznym odsetku obszarów rolnych lub słabo rozwiniętych obszarach wiejskich.

Poprawka 16

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, 
ekonomiczne i środowiskowe oraz 
regionalny potencjał rolniczy lub struktura 
instytucjonalna lub administracyjna. W 
celu uniknięcia znacznych różnic w 
poziomie płatności między poszczególnymi 
regionami, każdy system płatności i 
podstawowe definicje powinny podlegać 
ocenie ex ante skutków środowiskowych i 
społeczno-gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje znaczne ryzyko utrudnienia działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego lub ich 
ograniczenia, jeżeli płatności historyczne, które doprowadziły do niesprawiedliwej 
niezrównoważonej dystrybucji zasobów, stanowiłyby nadal punkt odniesienia dla dalszych 
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płatności.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
decyzji, o której mowa w ust. 1, jak 
również o środkach podjętych w celu 
zastosowania ust. 2 i 3.

5. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
decyzji, o której mowa w ust. 1, jak 
również o środkach podjętych w celu 
zastosowania ust. 2 i 3. Powiadomienie 
wraz ze wszystkimi dokumentami 
towarzyszącymi powinno być w całości 
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla
klimatu i środowiska

Płatności na rzecz wprowadzenia 
zaawansowanych zrównoważonych 
systemów gospodarki rolnej, zarządzania 
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
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Wdrażaniu płatności na rzecz 
zaawansowanych zrównoważonych 
systemów gospodarki rolnej, zarządzania 
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu 
w skali regionalnej, zgodnie z art. 20 i 29, 
może towarzyszyć wprowadzenie umów
terytorialnych zawieranych między 
władzami regionalnymi a rolnikami, w 
granicach pułapu 30% przewidzianego w 
art. 33. Umowy terytorialne mogą 
prowadzić do wdrożenia konkretnych, 
szeroko zakrojonych środków 
zachęcających, obejmujących ogół 
gospodarstw na kwalifikujących się 
użytkach rolnych w celu ochrony zasobów 
wodnych, różnorodności biologicznej i 
gleb, w zależności od lokalnej specyfiki i w 
oparciu o wspólne i wymierne cele.
(nowy artykuł do wstawienia przed art. 29)

Or. en

Poprawka 20

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 dokonują w 
okresie od 2014 do 2020 r. na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 dynamicznego przejścia 
zrównoważone systemy gospodarki rolnej 
odpowiadające wyzwaniom w zakresie 
zarządzania środowiskiem, klimatu, 
różnorodności biologicznej, gospodarki 
wodnej i gruntowej, w zintegrowany 
sposób, oznaczający:

Or. en
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Uzasadnienie

Przejście na zaawansowane zrównoważone systemy rolne ma podstawowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) utrzymywanie na powierzchni użytków 
rolnych obszaru proekologicznego.

c) wprowadzenie na powierzchni użytków 
rolnych infrastruktury ekologicznej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
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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.

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 służą 
poprawie praktyk rolnych i praktyk w 
zakresie zarządzania środowiskiem 
zgodnie z ust. 1, oraz w zależności od 
przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 32.

Or. en

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do otrzymania płatności, o których 
mowa w tym rozdziale, uprawnieni są 
rolnicy stosujący w swoim gospodarstwie 
inne systemy agroekologiczne, które 
istotnie przyczyniają się do ograniczenia 
użycia pestycydów, do utrzymania i 
zwiększenia żyzności gleby oraz 
łagodzenia zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dywersyfikacja upraw Płodozmian, dywersyfikacja upraw i 
uprawy okrywowe
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Or. en

Poprawka 26

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 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 cztery różne uprawy lub 
ugoruje się je przez cztery kolejne lata.
Żadna z tych czterech upraw nie obejmuje 
mniej niż 10% gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 50%
gruntów uprawnych. Ze względu na 
korzystny wpływ na żyzność i wydajność 
gleb w płodozmianie można uwzględnić 
dwuletnie mieszanki traw i koniczyny.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć środowiskowe i społeczno-gospodarcze korzyści zdrowej dywersyfikacji upraw 
(zwiększenie wyboru praktyk rolnych, ustabilizowanie dochodu rolników, ograniczenie 
stosowania pestycydów), żadna z upraw nie powinna pokrywać mniej niż 10% gruntów 
ornych, a główna uprawa nie powinna przekraczać 50% powierzchni gruntów ornych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar proekologiczny Infrastruktura ekologiczna
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Or. en

Poprawka 28

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 pastwiskami 
– było wykorzystywanych na potrzeby 
infrastruktury ekologicznej, obejmującej 
cechy krajobrazu takie jak żywopłoty, 
kamienne murki, grunty ugorowane,
utrzymane tarasy i półnaturalne siedliska.
Obszary te powinny pozostać wolne od 
ponownego zasiewu, orki, nawożenia czy 
stosowania pestycydów. Dopuszczone są 
zbiory plonów, koszenie i wypas, których 
intensywność nie prowadzi do degradacji 
tej powierzchni. W przypadku nowo 
zakładanych mieszanek użytków 
zielonych, pastwisk lub łąk, można 
włączyć odpowiednie uprawy strączkowe 
do mieszanek gatunków stosowanych na 
pastwiskach lub łąkach przeznaczonych 
do wypasu lub koszenia, cech krajobrazu,
stref buforowych i obszarów zalesionych, 
o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt
(ii).

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie usług ekosystemowych i rozwój infrastruktury ekologicznej mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nie powinno to 
obejmować obszarów zalesionych, a jedynie półnaturalne siedliska lub obszary, które nie są 
orane, obsiewane, nawożone czy opryskiwane. Istniejące elementy krajobrazu należy 
uwzględnić w pomiarze powierzchni obszarów infrastruktury ekologicznej.
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Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obszary infrastruktury ekologicznej 
obejmują szczególne lokalne i regionalne 
praktyki w zakresie uprawy i 
gospodarowania gruntami, wspierające 
proces przechodzenia na zrównoważone 
systemy rolnicze oraz usprawnione 
zarządzanie środowiskiem, zgodnie z art. 
29, 30 i 31.

Or. en

Uzasadnienie

Umocnienie szczególnych lokalnych i regionalnych praktyk w zakresie uprawy ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 31

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: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso 
baranie i mięso kozie, wołowina i 
cielęcina, oliwa z oliwek, susz paszowy, 
chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i 
cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o 
krótkiej rotacji.

Or. en

Poprawka 32

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 lub środowiskowych. Dlatego 
wsparcie to powinno podlegać specjalnej 
ocenie wpływu przeprowadzonej przez 
poszczególne państwa członkowskie, a o 
wynikach tej oceny należy powiadomić 
Komisję.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie powiązane z produkcją można
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach.

4. Wsparcie powiązane z produkcją można
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji, zrównoważonych praktyk 
rolnych, zarządzania środowiskiem i 
zatrudnienia w gospodarstwach w danych
regionach, w szczególności na obszarach 
dotkniętych naturalnymi ograniczeniami, 
takich jak regiony wyspiarskie czy 
górskie, w oparciu o warunki określone w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba należycie uwzględnić wyzwania stojące przed obszarami o naturalnych 
ograniczeniach.


