
AM\1216037PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A8-0200/1

Poprawka 1117
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9

Zasady ogólne Zasady ogólne

Państwa członkowskie opracowują 
interwencje ujęte w swoich planach 
strategicznych WPR zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
i ogólnymi zasadami prawa Unii.

Państwa członkowskie opracowują, w 
stosownych przypadkach we współpracy z 
regionami, interwencje ujęte w swoich 
planach strategicznych WPR zgodnie 
z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej i ogólnymi zasadami prawa 
Unii.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
interwencje były określone na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów, były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń 
konkurencji.

Państwa członkowskie zapewniają, w 
stosownych przypadkach we współpracy z 
regionami, aby interwencje były określone 
na podstawie obiektywnych 
i niedyskryminacyjnych kryteriów i nie 
zakłócały prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

W przypadku osoby prawnej lub grupy 
osób fizycznych lub prawnych państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stosowaniu zmniejszenia, o którym mowa 
w art. 15, oraz wsparcia, o którym mowa 
w art. 26, 27, 29, 66, 67 i 68, jak określiły 
to w swoich planach strategicznych WPR, 
na poziomie członków tych osób prawnych 
lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe 
przewiduje dla indywidualnych członków 
prawa i obowiązki porównywalne do praw 
i obowiązków indywidualnych czynnych 
rolników mających status rolników 
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kierujących gospodarstwem rolnym, w 
szczególności w zakresie ich statusu 
gospodarczego, społecznego i 
podatkowego, pod warunkiem że 
przyczynili się oni do umocnienia struktur 
rolnych tych osób prawnych lub grup.

Państwa członkowskie ustanawiają ramy 
prawne regulujące przyznanie unijnego 
wsparcia na rzecz beneficjentów na 
podstawie planu strategicznego WPR oraz 
zgodnie z zasadami i wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Państwa członkowskie ustanawiają, w 
stosownych przypadkach we współpracy z 
regionami, ramy prawne regulujące 
przyznanie unijnego wsparcia na rzecz 
beneficjentów na podstawie planu 
strategicznego WPR oraz zgodnie 
z zasadami i wymogami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu 
i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Poprawka 1118
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15

Zmniejszenie płatności Zmniejszenie płatności

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, w przypadku gdy 
przekracza ona próg 100 000 EUR:

a) o co najmniej 25 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;
b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;
c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;
d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.
2. Przed zastosowaniem ust. 1 
państwa członkowskie odejmują od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

2. Przed zastosowaniem ust. 1 
państwa członkowskie mogą odjąć od 
kwoty płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

a) wynagrodzenia związane 
z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 

a) 50 % wynagrodzeń związanych 
z działalnością rolniczą zadeklarowanych 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
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z zatrudnieniem; oraz z zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

ba) wsparcie bezpośrednie, o którym 
mowa w art. 27 i 28.

W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a), państwa członkowskie stosują 
rzeczywiste koszty wynagrodzeń albo 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą i 
związaną z rolnictwem na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, pomnożone 
przez liczbę rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika. 
Państwa członkowskie mogą stosować 
wskaźniki dotyczące standardowych 
kosztów wynagrodzeń związanych z 
różnymi rodzajami gospodarstw lub dane 
odniesienia dotyczące tworzenia miejsc 
pracy w zależności od typu gospodarstwa.

3. Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

3. Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana w pierwszej kolejności na 
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie 
z art. 90. Maksymalne limity przesunięć 

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie 
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środków z EFRG do EFRROW 
ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

z art. 90.

3a. W przypadku osoby prawnej lub 
grupy osób fizycznych lub prawnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, na 
poziomie członków tych osób prawnych 
lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe 
przewiduje dla indywidualnych członków 
prawa i obowiązki porównywalne do praw 
i obowiązków rolników indywidualnych 
mających status rolników kierujących 
gospodarstwem rolnym, w szczególności w 
zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub grup.
3b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie przydziela uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu dla 
rolników na podstawie art. 26 i 
wykorzystuje w tym celu co najmniej 12 % 
swojej alokacji finansowej na płatności 
bezpośrednie ustanowionej w załączniku 
IV, może ono podjąć decyzję o 
niestosowaniu niniejszego artykułu.
3c. Nie zapewnia się korzyści 
polegającej na uniknięciu zmniejszenia 
płatności rolnikom, w przypadku których 
stwierdzono, że w sztuczny sposób 
stworzyli warunki pozwalające im 
uniknąć skutków wynikających z 
niniejszego artykułu.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród 
uprawnionych beneficjentów.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Poprawka 1119
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

Kwota wsparcia na hektar Kwota wsparcia na hektar

1. O ile państwa członkowskie nie 
podejmą decyzji o przyznaniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
podstawie uprawnień do płatności, 
o których mowa w art. 19, wsparcie 
wypłaca się jako jednolitą kwotę na hektar.

1. O ile państwa członkowskie nie 
podejmą decyzji o przyznaniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
podstawie uprawnień do płatności, 
o których mowa w art. 19, wsparcie 
wypłaca się jako jednolitą kwotę na hektar.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na hektar 
dla różnych grup terytoriów cechujących 
się podobnymi warunkami społeczno-
ekonomicznymi lub agronomicznymi.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu kwoty 
podstawowego wsparcia dochodu na hektar 
zależnie od różnych grup obszarów 
zgodnie z warunkami społeczno-
ekonomicznymi, środowiskowymi lub 
agronomicznymi. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o zwiększeniu kwot 
dla regionów o ograniczeniach 
naturalnych lub specyficznych dla 
obszaru oraz dla obszarów wyludnionych, 
a także kwot na wsparcie dla trwałych 
użytków zielonych. W odniesieniu do 
tradycyjnego ekstensywnego wypasu 
alpejskiego, określonego przez państwa 
członkowskie, kwotę podstawowego 
wsparcia dochodu na hektar można 
zmniejszyć, niezależnie od poziomu 
dochodów gospodarstwa.
2a. Państwa członkowskie mogą 
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ustanawiać mechanizmy ograniczające 
liczbę kwalifikujących się hektarów w 
kraju, które mogą być objęte wsparciem, 
na podstawie okresu odniesienia 
ustalonego przez państwo członkowskie.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Poprawka 1120
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 Artykuł 20

Wartość uprawnień do płatności oraz 
ujednolicanie

Wartość uprawnień do płatności oraz 
ujednolicanie

1. Państwa członkowskie określają 
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności przed ujednoliceniem zgodnie 
z niniejszym artykułem przez 
dostosowanie wartości uprawnień do 
płatności proporcjonalnie do ich wartości 
ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1307/2013 w odniesieniu do roku 
składania wniosków 2020 i powiązanych 
płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
przewidzianych w tytule III rozdział III 
tego rozporządzenia, w odniesieniu do 
roku składania wniosków 2020.

1. Państwa członkowskie określają 
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności przed ujednoliceniem zgodnie 
z niniejszym artykułem przez 
dostosowanie wartości uprawnień do 
płatności proporcjonalnie do ich wartości 
ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1307/2013 w odniesieniu do roku 
składania wniosków 2023 i powiązanych 
płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
przewidzianych w tytule III rozdział III 
tego rozporządzenia, w odniesieniu do 
roku składania wniosków 2023.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 
ust. 2.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować o zróżnicowaniu wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 
ust. 2.

3. Do roku składania wniosków 2026 
państwa członkowskie wyznaczają 
maksymalny poziom wartości uprawnień 
do płatności w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub każdej grupy 
terytoriów określonych zgodnie z art. 18 
ust. 2.

3. Do roku składania wniosków 2026 
państwa członkowskie wyznaczają 
maksymalny poziom wartości uprawnień 
do płatności w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub każdej grupy 
terytoriów określonych zgodnie z art. 18 
ust. 2.
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4. W przypadku gdy wartość 
uprawnień do płatności określona zgodnie 
z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa 
członkowskiego lub grupy terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
ujednolicenie wartości uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej najpóźniej do roku składania 
wniosków 2026.

4. W przypadku gdy wartość 
uprawnień do płatności określona zgodnie 
z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa 
członkowskiego lub grupy terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają pełne 
ujednolicenie wartości uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej najpóźniej do roku składania 
wniosków 2026.

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2026 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

5. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w roku składania wniosków 2024 wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała co najmniej 75 % średniej 
planowanej kwoty jednostkowej dla 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2024, jak określono 
w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

5a. Do celów ust. 4 państwa 
członkowskie zapewniają, aby najpóźniej 
w ostatnim roku składania wniosków w 
okresie programowania wartość 
wszystkich uprawnień do płatności 
odpowiadała 100 % średniej planowanej 
kwoty jednostkowej dla podstawowego 
wsparcia dochodu w roku składania 
wniosków 2026, jak określono w planie 
strategicznym WPR przekazanym zgodnie 
z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa 
członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

6. Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające 
z zastosowania ust. 3 oraz w razie 
potrzeby, zmniejszając różnicę między 
wartością jednostkową uprawnień do 
płatności określoną zgodnie z ust. 1 
a średnią planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 

6. Państwa członkowskie finansują 
zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności wymagane w celu spełnienia 
przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie 
ewentualne kwoty wynikające 
z zastosowania ust. 3 oraz w razie 
potrzeby, zmniejszając różnicę między 
wartością jednostkową uprawnień do 
płatności określoną zgodnie z ust. 1 
a średnią planowaną kwotą jednostkową 
podstawowego wsparcia dochodu w roku 
składania wniosków 2026, jak określono 
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w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

w planie strategicznym WPR przekazanym 
zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
państwa członkowskiego lub terytoriów 
określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastosowaniu takiego 
zmniejszenia do wszystkich tych 
uprawnień do płatności lub ich części, 
o wartości określonej zgodnie z ust. 1 
i przekraczającej średnią planowaną kwotę 
jednostkową podstawowego wsparcia 
dochodu w roku składania wniosków 2026, 
jak określono w planie strategicznym WPR 
przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 
w odniesieniu do państwa członkowskiego 
lub terytoriów określonych zgodnie 
z art. 18 ust. 2.

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastosowaniu takiego 
zmniejszenia do wszystkich tych 
uprawnień do płatności lub ich części, 
o wartości określonej zgodnie z ust. 1 
i przekraczającej średnią planowaną kwotę 
jednostkową podstawowego wsparcia 
dochodu w roku składania wniosków 2026, 
jak określono w planie strategicznym WPR 
przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 
w odniesieniu do państwa członkowskiego 
lub terytoriów określonych zgodnie 
z art. 18 ust. 2.

7. Zmniejszenia, o których mowa 
w ust. 6, muszą być oparte na 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości 
minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 
kryteria te mogą obejmować ustalenie 
maksymalnego obniżenia, które nie może 
przekraczać 30 %.

7. Zmniejszenia, o których mowa 
w ust. 6, muszą być oparte na 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości 
minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 
kryteria te mogą obejmować ustalenie 
maksymalnego obniżenia, które nie może 
przekraczać 30 % rocznie.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Poprawka 1121
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 Artykuł 44

Programy operacyjne Programy operacyjne

1. Cele, o których mowa w art. 42, 
oraz interwencje w sektorze owoców 
i warzyw określone przez państwa 
członkowskie w ich planach strategicznych 
WPR realizowane są za pomocą 
zatwierdzonych programów operacyjnych 
organizacji producentów lub zrzeszeń 
organizacji producentów uznanych na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

1. Cele, o których mowa w art. 42, 
oraz interwencje w sektorze owoców 
i warzyw określone przez państwa 
członkowskie w ich planach strategicznych 
WPR realizowane są za pomocą 
zatwierdzonych programów operacyjnych 
organizacji producentów lub zrzeszeń 
organizacji producentów uznanych na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

2. Programy operacyjne trwają 
minimalnie trzy lata, a maksymalnie 
siedem lat. Służą one realizacji celów, 
o których mowa w art. 42 lit. d) i e), oraz 
co najmniej dwóch innych celów, 
o których mowa w tym artykule.

2. Programy operacyjne trwają 
minimalnie trzy lata, a maksymalnie 
siedem lat. Służą one realizacji celów, 
o których mowa w art. 42 lit. b), d) i e), 
oraz co najmniej dwóch innych celów, 
o których mowa w tym artykule.

3. Dla każdego z wybranych celów 
opisuje się w programach operacyjnych 
interwencje wybrane spośród określonych 
przez państwa członkowskie w ich planach 
strategicznych WPR.

3. Dla każdego z wybranych celów 
opisuje się w programach operacyjnych 
interwencje wybrane spośród określonych 
przez państwa członkowskie w ich planach 
strategicznych WPR.

4. Programy operacyjne 
przedstawiane są do zatwierdzenia 
państwom członkowskim przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 

4. Programy operacyjne 
przedstawiane są do zatwierdzenia 
państwom członkowskim przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 
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producentów uznane na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

producentów uznane na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

5. Programy operacyjne mogą być 
realizowane wyłącznie przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

5. Programy operacyjne mogą być 
realizowane wyłącznie przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

5a. Programy operacyjne zrzeszeń 
organizacji producentów mogą być 
częściowymi lub całościowymi 
programami operacyjnymi. Całościowe 
programy operacyjne odpowiadają takim 
samym regułom zarządzania i warunkom, 
jak programy operacyjne organizacji 
producentów.

6. Programy operacyjne zrzeszeń 
organizacji producentów nie obejmują tych 
samych interwencji co programy 
operacyjne ich organizacji członkowskich. 
Państwa członkowskie rozpatrują 
programy operacyjne zrzeszeń organizacji 
producentów wraz z programami 
operacyjnymi ich organizacji 
członkowskich.

6. Programy operacyjne zrzeszeń 
organizacji producentów nie obejmują tych 
samych operacji co programy operacyjne 
ich organizacji członkowskich. Państwa 
członkowskie rozpatrują programy 
operacyjne zrzeszeń organizacji 
producentów wraz z programami 
operacyjnymi ich organizacji 
członkowskich. Zrzeszenia organizacji 
producentów mogą przedstawiać 
częściowe programy operacyjne 
obejmujące działania określone w ramach 
programów operacyjnych przez 
organizacje członkowskie, lecz 
niezrealizowane przez te organizacje.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają, aby:

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają, aby:

a) interwencje w ramach programów 
operacyjnych zrzeszenia organizacji 
producentów były w całości finansowane 
ze składek organizacji członkowskich tego 
zrzeszenia, a te środki finansowe 
pochodziły z funduszy operacyjnych 
organizacji członkowskich;

a) operacje w ramach programów 
operacyjnych zrzeszenia organizacji 
producentów były w całości finansowane 
ze składek organizacji członkowskich tego 
zrzeszenia, a te środki finansowe 
pochodziły z funduszy operacyjnych 
organizacji członkowskich;

b) interwencje i przeznaczone na nie 
środki finansowe były określone 
w programach operacyjnych 
poszczególnych organizacji 
członkowskich.

b) interwencje i przeznaczone na nie 
środki finansowe były określone 
w programach operacyjnych 
poszczególnych organizacji 
członkowskich.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 7. Państwa członkowskie zapewniają, 
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aby: aby:

a) co najmniej 20 % wydatków 
w ramach programów operacyjnych 
przeznaczane było na interwencje 
związane z celami, o których mowa 
w art. 42 lit. d) i e);

a) albo co najmniej 20 % wydatków 
w ramach programów operacyjnych 
przeznaczane było na interwencje 
związane z celami, o których mowa 
w art. 42 lit. d) i e), albo programy 
operacyjne obejmowały co najmniej trzy 
działania związane z z celami, o których 
mowa w art. 42 lit. d) i e);

b) co najmniej 5 % wydatków 
w ramach programów operacyjnych 
przeznaczane było na interwencje 
związane z celem, o którym mowa 
w art. 42 lit. c);

b) co najmniej 5 % wydatków 
w ramach programów operacyjnych 
przeznaczane było na interwencje 
związane z celem, o którym mowa 
w art. 42 lit. c); oraz

c) interwencje w ramach rodzajów 
interwencji, o których mowa w art. 43 
ust. 2 lit. d), e) i f), nie przekraczały jednej 
trzeciej łącznych wydatków w ramach 
programów operacyjnych.

c) interwencje w ramach rodzajów 
interwencji, o których mowa w art. 43 
ust. 2 lit. d), e) i f), nie przekraczały jednej 
trzeciej łącznych wydatków w ramach 
programów operacyjnych.

7a. Do czasu ich zakończenia 
programy operacyjne zatwierdzone przed 
... [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z 
rozporządzeniami, na mocy których 
zostały zatwierdzone, chyba że zrzeszenie 
producentów lub zrzeszenie organizacji 
producentów dobrowolnie zdecyduje się 
na przyjęcie niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Poprawka 1122
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 Artykuł 52

Rodzaje interwencji w sektorze wina Rodzaje interwencji w sektorze wina

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
interwencji:

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
interwencji:

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, 
gdy jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych 
z polecenia właściwego organu państwa 
członkowskiego, lecz z wyłączeniem 
zwykłej odnowy winnic polegającej na 
ponownym sadzeniu na tej samej działce 
tej samej odmiany winorośli w tym samym 
systemie uprawy winorośli po zakończeniu 
naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, 
gdy jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych 
z polecenia właściwego organu państwa 
członkowskiego lub po dobrowolnym 
karczowaniu w celu ponownego sadzenia 
w ramach przystosowywania się do 
zmiany klimatu oraz w celu zwiększenia 
różnorodności biologicznej, lecz 
z wyłączeniem zwykłej odnowy winnic 
polegającej na ponownym sadzeniu na tej 
samej działce tej samej odmiany winorośli 
w tym samym systemie uprawy winorośli 
po zakończeniu naturalnego cyklu 
eksploatacji winorośli;

aa) sadzenie winnic na obszarach 
przyznanych na podstawie systemu 
zatwierdzania ustanowionego w rozdziale 
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3 sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013, w tradycyjnych strefach 
uprawy winorośli zagrożonych zanikiem, 
określonych przez państwa członkowskie 
w ramach ochrony różnorodności upraw 
winorośli;
ab) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna oraz inne działania, w 
szczególności w dziedzinie ochrony, 
badania i zwiększania różnorodności 
między poszczególnymi europejskimi 
odmianami winorośli i w ich ramach oraz 
działania na rzecz propagowania ich 
wykorzystania gospodarczego;
ac) działania służące ograniczeniu 
stosowania pestycydów;
ad) działania służące ograniczeniu 
ryzyka podejmowanego przez plantatorów 
winorośli, którzy zobowiązują się 
radykalnie zmienić swoje praktyki i system 
produkcji, aby produkować w sposób 
bardziej zrównoważony, w tym przez 
zwiększenie różnorodności strukturalnej i 
biologicznej;

b) inwestycje materialne 
i niematerialne w urządzenia przetwórcze 
i infrastrukturę do produkcji wina, jak 
również w struktury i narzędzia sprzedaży;

b) inwestycje materialne 
i niematerialne w gospodarstwa 
uprawiające winorośl, w tym na stromych 
i tarasowych zboczach, z wyjątkiem 
działań wchodzących w zakres interwencji 
rodzaju opisanego w art. 52 ust. 1 lit. a), 
oraz w urządzenia przetwórcze 
i infrastrukturę do produkcji wina, jak 
również w struktury i narzędzia sprzedaży; 
takie inwestycje mogą mieć na celu 
ochronę winnic przed zagrożeniami 
klimatycznymi i dostosowanie 
gospodarstw do nowych wymogów prawa 
unijnego;

c) zielone zbiory oznaczające 
całkowite zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru, z wyłączeniem 
niezbierania plonów polegającego na 
pozostawieniu winogron o jakości 
handlowej na krzewach pod koniec 

c) zielone zbiory oznaczające 
całkowite zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru, z wyłączeniem 
niezbierania plonów polegającego na 
pozostawieniu winogron o jakości 
handlowej na krzewach pod koniec 
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normalnego cyklu produkcyjnego; normalnego cyklu produkcyjnego;

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów;

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku;

e) inwestycje materialne 
i niematerialne w innowacje, obejmujące 
opracowywanie innowacyjnych produktów 
i produktów ubocznych produkcji wina, 
procesów i technologii, inne inwestycje 
podnoszące wartość na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to wymianę 
wiedzy;

e) inwestycje materialne 
i niematerialne w cyfryzację i innowacje, 
obejmujące opracowywanie 
innowacyjnych produktów i procesów 
technologicznych mających związek z 
produktami, o których mowa w części II 
załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013 lub z produktami ubocznymi 
produkcji wina, procesów i technologii, 
inne inwestycje podnoszące wartość na 
każdym etapie łańcucha dostaw, włączając 
w to wymianę wiedzy lub przyczynianie 
się do przystosowania do zmiany klimatu;

f) destylacja produktów ubocznych 
produkcji wina przeprowadzona zgodnie 
z ograniczeniami określonymi w sekcji D 
część II załącznika VIII do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013;

f) destylacja produktów ubocznych 
produkcji wina przeprowadzona zgodnie 
z ograniczeniami określonymi w sekcji D 
część II załącznika VIII do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013;

g) działania informacyjne dotyczące 
win unijnych prowadzone w państwach 
członkowskich w celu zachęcania do 
odpowiedzialnej konsumpcji wina lub 
promowania unijnych systemów jakości 
obejmujących nazwy pochodzenia 
i oznaczenia geograficzne;

g) działania informacyjne dotyczące 
win unijnych prowadzone w państwach 
członkowskich w celu zachęcania do 
odpowiedzialnej konsumpcji wina;

ga) działania mające na celu poprawę 
znajomości rynku, takie jak 
przeprowadzanie badań gospodarczych i 
regulacyjnych dotyczących istniejących 
rynków, jak również działania promujące 
turystykę winiarską w celu zwiększenia 
renomy europejskich winnic;

h) promocja w państwach trzecich 
obejmująca co najmniej jeden 
z następujących elementów:

h) promocja i komunikacja 
w państwach trzecich obejmująca co 
najmniej jedno z następujących działań i 
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czynności mających na celu poprawę 
konkurencyjności sektora wina oraz 
otwieranie, dywersyfikację i wzmacnianie 
rynków:

(i) działania PR, promocyjne lub 
reklamowe, w szczególności podkreślające 
wysoki standard produktów unijnych, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 
środowiska;

(i) działania PR, promocyjne lub 
reklamowe, w szczególności podkreślające 
wysoki standard produktów unijnych, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 
środowiska;

(ii) uczestnictwo w imprezach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

(ii) uczestnictwo w imprezach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

(iii) kampanie informacyjne, 
w szczególności dotyczące unijnych 
systemów jakości obejmujących nazwy 
pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

(iii) kampanie informacyjne, 
w szczególności dotyczące unijnych 
systemów jakości obejmujących nazwy 
pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

(iv) badania nowych rynków, 
koniecznych do rozszerzenia rynków 
zbytu;

(iv) badania nowych lub istniejących 
rynków, koniecznych do rozszerzenia i 
wzmocnienia rynków zbytu;

(v) badania w celu ewaluacji wyników 
działań informacyjnych i promocyjnych;

(v) badania w celu ewaluacji wyników 
działań informacyjnych i promocyjnych;

(vi) przygotowanie dokumentacji 
technicznej, w tym badań laboratoryjnych 
i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych 
oraz przepisów fitosanitarnych 
i dotyczących higieny, jak również innych 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich w odniesieniu do przywozu 
produktów sektora wina, w celu ułatwienia 
dostępu do rynków państw trzecich;

(vi) przygotowanie dokumentacji 
technicznej, w tym badań laboratoryjnych 
i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych 
oraz przepisów fitosanitarnych 
i dotyczących higieny, jak również innych 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich w odniesieniu do przywozu 
produktów sektora wina, w celu 
zapobiegania ograniczeniom w dostępie 
lub umożliwienia dostępu do rynków 
państw trzecich;

i) pomoc tymczasowa i degresywna 
przeznaczona na pokrycie kosztów 
administracyjnych zakładania funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych.

i) pomoc tymczasowa i degresywna 
przeznaczona na pokrycie kosztów 
administracyjnych zakładania funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych.

ia) działania służące poprawie 
wykorzystania zasobów wodnych 
i udoskonaleniu gospodarki wodnej;
ib) produkcja ekologiczna;
ic) zintegrowana produkcja;
id) produkcja precyzyjna lub cyfrowa;
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ie) ochrona gleby i zwiększanie 
zasobów dwutlenku węgla w glebie;
if) tworzenie lub utrzymywanie 
siedlisk sprzyjających różnorodności 
biologicznej lub utrzymywaniu 
krajobrazu, w tym ochrona ich cech 
historycznych;
ig) zwiększanie odporności na 
agrofagi i choroby winorośli;
ih) ograniczenie wytwarzania 
odpadów i poprawa gospodarowania nimi.
Środki promocyjne, o których mowa w lit. 
h) akapitu pierwszego, stosuje się do win 
mających chronioną nazwę pochodzenia 
lub chronione oznaczenie geograficzne 
lub win o podanej nazwie odmiany 
winorośli.

2. Państwa członkowskie w planach 
strategicznych WPR uzasadniają swój 
wybór celów i rodzajów interwencji 
w sektorze wina. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

2. Państwa członkowskie w planach 
strategicznych WPR uzasadniają swój 
wybór celów i rodzajów interwencji 
w sektorze wina. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji. Państwa 
członkowskie mogą ustanowić przepisy 
szczegółowe dotyczące działań 
informacyjnych i promocyjnych 
prowadzonych przez organy zarządzające 
w kwestiach ochrony nazw pochodzenia i 
oznaczeń geograficznych w imieniu 
wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorstw, w szczególności w 
odniesieniu do maksymalnego czasu 
trwania tych działań.

3. Oprócz wymogów określonych 
w tytule V państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
harmonogramem realizacji wybranych 
rodzajów interwencji, poszczególne 
interwencje i ogólne zestawienie finansowe 
ze wskazaniem zasobów, które należy 
uruchomić, oraz przewidywanej alokacji 
zasobów na wybrane rodzaje interwencji 
oraz na poszczególne interwencje, zgodnie 
z alokacjami finansowymi określonymi 
w załączniku V.

3. Oprócz wymogów określonych 
w tytule V państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
harmonogramem realizacji wybranych 
rodzajów interwencji, poszczególne 
interwencje i ogólne zestawienie finansowe 
ze wskazaniem zasobów, które należy 
uruchomić, oraz przewidywanej alokacji 
zasobów na wybrane rodzaje interwencji 
oraz na poszczególne interwencje, zgodnie 
z alokacjami finansowymi określonymi 
w załączniku V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Poprawka 1123
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 64 Artykuł 64

Rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich

Rodzaje interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania;

a) zrównoważenie rolno-
środowiskowe, środki łagodzenia zmiany 
klimatu i dostosowania się do niej oraz 
inne zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania korzystne dla środowiska;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

d) inwestycje; d) inwestycje;

da) inwestycje w nawadnianie;
db) wprowadzanie technologii 
cyfrowych;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i nowych rolników 
oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw wiejskich;

f) narzędzia zarządzania ryzykiem; f) narzędzia zarządzania ryzykiem;

g) współpraca; g) współpraca;
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h) wymiana wiedzy i informowanie. h) wymiana wiedzy i informowanie.

ha) środki na rzecz kobiet na 
obszarach wiejskich;
hb) rozwój strategii inteligentnych wsi;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Poprawka 1124
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67 Artykuł 67

Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru wynikające z określonych 

obowiązkowych wymogów

Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru wynikające z określonych 

obowiązkowych wymogów

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia 
odpowiednich celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, posiadaczom lasów i innym 
zarządcom gruntów w odniesieniu do 
obszarów cechujących się niekorzystnymi 
warunkami, o których mowa w ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, grupom rolników, posiadaczom 
lasów i grupom posiadaczy lasów, 
właścicielom lasów i grupom właścicieli 
lasów. W należycie uzasadnionych 
przypadkach płatności mogą być 
przyznawane również innym zarządcom 
gruntów.

2a. W przypadku osoby prawnej lub 
grupy osób fizycznych lub prawnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
wsparcie na poziomie członków tych osób 
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prawnych lub grup, w przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje dla 
indywidualnych członków prawa i 
obowiązki porównywalne z prawami i 
obowiązkami rolników indywidualnych 
mających status kierujących 
gospodarstwem, w szczególności w 
zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub tych grup.

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 
2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 
2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;

c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/60/WE.

c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/60/WE.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
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i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
2, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 
wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
1, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni, przy czym są one 
ograniczone do maksymalnych kwot 
określonych w załączniku IXa a.
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