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Poprawka 1127
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Aby rozwiązać problem utraty 
różnorodności biologicznej w całej UE, 
należy utrzymać minimalny poziom 
nieprodukcyjnych obszarów i obiektów 
podlegających warunkowości i 
ekoprogramami we wszystkich państwach 
członkowskich. W tym kontekście państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
uwzględnienia w swoich planach 
strategicznych co najmniej 10 % 
elementów krajobrazu korzystnych dla 
różnorodności biologicznej. Wśród nich 
powinny znaleźć się między innymi strefy 
buforowe, rotacyjne lub nierotacyjne 
grunty ugorowane, żywopłoty, drzewa 
nieprodukcyjne, mury tarasowe i stawy, 
gdyż wszystkie one przyczyniają się do 
zwiększenia pochłaniania dwutlenku 
węgla, zapobiegania erozji i uszczuplaniu 
gleby, filtrowania powietrza i wody oraz 
do przystosowania się do zmiany klimatu.

Or. en
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Poprawka 1128
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12

Obowiązki państw członkowskich 
w odniesieniu do dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska

Obowiązki państw członkowskich 
w odniesieniu do dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie 
z gruntami, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – na poziomie 
krajowym lub regionalnym – normy 
minimalne obowiązujące beneficjentów 
w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska zgodnie z głównym 
celem norm, o których mowa w załączniku 
III, uwzględniając cechy szczególne 
danych obszarów, włączając w to warunki 
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
rolnicze, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszystkie użytki rolne, łącznie 
z gruntami, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane dobrej kulturze rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Państwa 
członkowskie określają – w porozumieniu 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami na poziomie krajowym lub, w 
stosownych przypadkach, regionalnym – 
normy minimalne obowiązujące 
beneficjentów w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
zgodnie z głównym celem norm, o których 
mowa w załączniku III, uwzględniając 
cechy szczególne danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, 
użytkowanie gruntów, płodozmian, metody 
uprawy roli oraz strukturę gospodarstw, 
dzięki czemu dopilnowują, aby grunty 
przyczyniały się do osiągnięcia celów 
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szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f);

2. W odniesieniu do głównych celów 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą ustalić normy 
dodatkowe w stosunku do tych 
określonych w wymienionym załączniku 
dla tych głównych celów. Państwa 
członkowskie nie określają jednak 
minimalnych norm dla głównych celów 
innych niż główne cele określone 
w załączniku III.

2. Aby chronić wspólny charakter 
WPR i zapewnić równe warunki działania 
oraz poszanowanie głównych celów 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie nie mogą ustalać norm 
dodatkowych w stosunku do tych 
określonych w wymienionym załączniku 
dla tych głównych celów, w ramach 
systemu warunkowości. Ponadto państwa 
członkowskie nie określają jednak 
minimalnych norm dla głównych celów 
innych niż główne cele określone 
w załączniku III.

Państwa członkowskie przekazują 
odnośnym beneficjentom, w stosownych 
przypadkach za pomocą środków 
elektronicznych, wykaz wymogów i norm, 
które mają być stosowane na poziomie 
gospodarstwa, a także jasne i dokładne 
informacje na ten temat.
2a. Uznaje się, że rolnicy spełniający 
wymogi przewidziane w rozporządzeniu 
(UE) 2018/848 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego spełniają tym samym 
normę 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska przewidzianą w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia.
2b. Najbardziej oddalone regiony 
Unii, zdefiniowane na podstawie art. 349 
TFUE i mniejsze wyspy Morza Egejskiego 
określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 229/2013, zwalnia się z wymogów 
dotyczących norm 1, 2, 8 i 9 dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przewidzianych w załączniku 
III do niniejszego rozporządzenia.
2c. Uznaje się, że rolnicy 
uczestniczący w dobrowolnych systemach 
na rzecz klimatu i środowiska na mocy 
art. 28 obejmujących praktyki rolnicze 
równoważne normom dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 1, 8, 
9 lit. a) i d) lub 10 spełniają odpowiednie 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej z 
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ochroną środowiska (GAEC) określone w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że 
systemy te przynoszą większe korzyści dla 
klimatu i środowiska w odniesieniu do 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska 1, 8, 9 lit. a) i d) lub 
10. Praktyki takie ocenia się zgodnie z 
tytułem V niniejszego rozporządzenia.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
system zapewniania beneficjentom 
narzędzia dotyczącego zrównoważonego 
charakteru gospodarstw rolnych 
w zakresie składników pokarmowych, 
o którym mowa w załączniku III, 
o minimalnym zakresie i funkcjach 
określonych w tym załączniku, 
a beneficjenci używają tego narzędzia.
Komisja może wspierać państwa 
członkowskie w opracowywaniu tego 
narzędzia, a także w zakresie wymogów 
dotyczących usług przechowywania 
i przetwarzania danych.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
w tym ustanawiających elementy systemu 
wskaźnika trwałych użytków zielonych, 
rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III, oraz format i dodatkowe 
elementy minimalne i funkcje narzędzia 
dotyczącego zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych w zakresie 
składników pokarmowych.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o zasady dotyczące 
kolejnych elementów systemu wskaźnika 
trwałych użytków zielonych, rok 
odniesienia i wskaźnik przekształcenia 
zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa 
w załączniku III.

Or. en
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Poprawka 1129
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

Usługi doradcze dla rolników Usługi doradcze dla rolników

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system świadczenia usług doradczych dla 
rolników i innych beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR w zakresie 
gospodarowania gruntami oraz zarządzania 
gospodarstwem („usługi doradcze dla 
rolników”).

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system świadczenia dobrej jakości i 
niezależnych usług doradczych dla 
rolników i innych beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR w zakresie 
gospodarowania gruntami oraz zarządzania 
gospodarstwem („usługi doradcze dla 
rolników”), który, w stosownych 
przypadkach, opiera się na systemach 
istniejących już na szczeblu państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
przydzielają odpowiedni budżet na 
finansowanie tych usług, a ich zwięzły 
opis zamieszcza się w krajowych planach 
strategicznych WPR.
Państwa członkowskie przeznaczają co 
najmniej 30 % przydziału związanego z 
niniejszym artykułem na usługi doradcze i 
pomoc techniczną przyczyniające się do 
realizacji celów, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f).

2. Usługi doradcze dla rolników 2. Usługi doradcze dla rolników 
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obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych 
i naukowych opracowanych w drodze 
badań naukowych i innowacji. Muszą one 
być włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych 
i naukowych opracowanych w drodze 
badań naukowych i innowacji, z 
uwzględnieniem tradycyjnych praktyk i 
technik rolniczych. Muszą one być 
włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez sieci podmiotów 
udzielających doradztwa dla rolników, 
przez podmioty udzielające doradztwa, 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było 
bezstronne oraz aby podmioty udzielające 
tego doradztwa nie znajdowały się 
w sytuacji konfliktu interesów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było 
bezstronne, dostosowane do różnorodności 
metod produkcji i gospodarstw rolnych, 
oraz aby podmioty udzielające tego 
doradztwa nie znajdowały się w sytuacji 
konfliktu interesów.

3a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby usługi doradztwa dla rolników 
obejmowały narzędzia umożliwiające 
doradztwo zarówno w zakresie produkcji, 
jak i dostarczania dóbr publicznych.

4. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują co najmniej:

4. Usługi doradcze dla rolników 
ustanowione przez państwo członkowskie 
obejmują co najmniej:

a) wszystkie wymogi, warunki 
i zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
mające zastosowanie do rolników i innych 
beneficjentów i ustanowione w planie 
strategicznym WPR, w tym wymogi 
i normy warunkowości i warunki 
dotyczące systemów wsparcia, jak również 
informacje na temat instrumentów 
finansowych i biznesplanów określonych 
w ramach planu strategicznego WPR;

a) wszystkie wymogi, warunki 
i zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
mające zastosowanie do rolników i innych 
beneficjentów i ustanowione w planie 
strategicznym WPR, w tym wymogi 
i normy warunkowości, ekoprogramy i 
zobowiązania w zakresie ochrony 
środowiska, klimatu i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania na mocy art. 65 
i warunki dotyczące systemów wsparcia, 
jak również informacje na temat 
instrumentów finansowych i biznesplanów 
określonych w ramach planu 
strategicznego WPR;

b) wymogi określone przez państwa 
członkowskie do celów wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 

b) wymogi określone przez państwa 
członkowskie do celów wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 
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92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, 
dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 
2016/2284, rozporządzenia (UE) 
2016/2031, rozporządzenia (UE) 2016/429, 
art. 55 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200930 
i dyrektywy 2009/128/WE;

92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, 
dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 
2016/2284, rozporządzenia (UE) 
2016/2031, rozporządzenia (UE) 2016/429, 
art. 55 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200930 
i dyrektywy 2009/128/WE;

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono 
w komunikacie „Europejski plan działania 
«Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”31;

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono 
w komunikacie „Europejski plan działania 
«Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”31;

d) zarządzanie ryzykiem, jak 
określono w art. 70;

d) zapobieganie ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem;

e) wsparcie innowacji, 
w szczególności w zakresie przygotowania 
i realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;

e) wsparcie innowacji, 
w szczególności w zakresie przygotowania 
i realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich technologii cyfrowych, o których 
mowa w art. 102 lit. b).

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich technologii cyfrowych, o których 
mowa w art. 102 lit. b);
fa) techniki optymalizacji wyników 
gospodarczych systemów produkcji, 
poprawę konkurencyjności, zorientowanie 
na rynek, krótkie łańcuchy dostaw i 
promowanie przedsiębiorczości;
fb) specjalne porady dla rolników 
rozpoczynających działalność po raz 
pierwszy;
fc) normy bezpieczeństwa i opiekę 
psychospołeczną w społecznościach 
rolniczych;
fd) zrównoważone gospodarowanie 
składnikami pokarmowymi, w tym 
stosowanie narzędzia dotyczącego 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych w zakresie składników 
pokarmowych;
fe) poprawę praktyk i technik 
agroekologicznych i rolno-leśnych na 
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gruntach zarówno rolnych, jak i leśnych;
ff) skupienie na organizacjach 
producentów i innych grupach rolników;
fg) pomoc rolnikom, którzy chcieliby 
zmienić produkcję, w szczególności z 
powodu zmian w popycie konsumentów, 
wraz z doradztwem dotyczącym nowych 
umiejętności i wymaganego sprzętu;
fh) usługi w zakresie obrotu ziemią i 
planowania sukcesji;
fi) wszystkie praktyki rolnicze 
pozwalające na ograniczenie stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin przez 
promowanie naturalnych metod poprawy 
żyzności gleby i zwalczania szkodników;
fj) poprawę odporności i przystosowanie 
się do zmiany klimatu; oraz
fk) poprawę dobrostanu zwierząt.
4a. Bez uszczerbku dla prawa 
krajowego i innych właściwych przepisów 
prawa Unii osoby i podmioty świadczące 
usługi doradcze nie ujawniają żadnej 
osobie innej niż korzystający z doradztwa 
rolnik lub beneficjent żadnych danych 
osobowych ani informacji handlowych 
dotyczących danego rolnika lub 
beneficjenta, które pozyskano w trakcie 
świadczenia usług doradczych, z 
wyjątkiem naruszeń podlegających 
obowiązkowemu zgłoszeniu do organów 
publicznych na mocy prawa krajowego 
lub unijnego.
4b. Państwa członkowskie zapewniają 
również, za pomocą odpowiedniej 
procedury publicznej, aby doradcy 
pracujący w systemie doradztwa 
rolniczego byli odpowiednio 
wykwalifikowani i odbywali regularne 
szkolenia.

__________________ __________________
30. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 

30. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
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roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1).

roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 
z 24.11.2009, s. 1).

31. Europejski plan działania „Jedno 
zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
(COM(2017) 339 final).

31. Europejski plan działania „Jedno 
zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 
(COM(2017) 339 final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Poprawka 1130
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 Artykuł 28

Systemy na rzecz klimatu i środowiska Systemy na rzecz klimatu, środowiska i 
dobrostanu zwierząt

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz 
klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
dobrowolne systemy na rzecz klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt 
(„ekoprogramy”) i zapewniają im wsparcie 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR. Ekoprogramy w 
jednym obszarze działania są spójne z 
celami w innym obszarze działania.
Państwa członkowskie oferują szeroką 
gamę ekoprogramów, aby zapewnić 
rolnikom możliwość uczestnictwa i 
nagradzać różne poziomy ambicji. 
Państwa członkowskie organizują różne 
systemy, aby zapewniać dodatkowe 
korzyści, promować synergie i kłaść 
nacisk na zintegrowane podejście. Aby 
ułatwić spójność i skuteczne 
wynagradzanie, państwa członkowskie 
ustanawiają systemy punktów lub systemy 
ratingowe.

2. Państwa członkowskie udzielają 2. Państwa członkowskie udzielają 
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wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska.

wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji rolnikom aktywnym zawodowo 
lub grupom rolników, którzy zobowiązują 
się do zachowania i stosowania 
korzystnych praktyk oraz przejścia na 
praktyki i techniki rolnicze oraz 
certyfikowane systemy, które w większym 
stopniu przyczyniają się do klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt, 
ustanowione zgodnie z art. 28a i ujęte w 
wykazach, o których mowa w art. 28b, i 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
krajowych lub regionalnych.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska.

3. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar lub płatności na gospodarstwo 
rolne oraz przydzielane jest jako płatności 
motywacyjne wykraczające poza 
rekompensatę z tytułu poniesionych 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów, mogące mieć formę płatności 
ryczałtowej; Poziom płatności różni się w 
zależności od poziomu ambicji każdego 
ekoprogramu, w oparciu o 
niedyskryminacyjne kryteria.

4. Praktyki te są zaprojektowane tak, 
by spełniały co najmniej jeden z celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f).
5. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie 
zapewniają wyłącznie płatności dotyczące 
zobowiązań, które:
a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione 
zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 
niniejszego tytułu;
b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;
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c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);
d) różnią się od zobowiązań, 
w odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 65.
6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar oraz przydzielane jest jako:
a) płatności dodatkowe w stosunku 
do podstawowego wsparcia dochodu 
określonego w podsekcji 2 niniejszej 
sekcji; albo
b) płatności stanowiące 
rekompensatę dla beneficjentów za część 
lub całość poniesionych dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów w wyniku 
podjętych zobowiązań ustanowionych 
zgodnie z art. 65.
7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na 
podstawie art. 65.
8. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających przepisy 
niniejszego rozporządzenia o szczegółowe 
przepisy dotyczące ekoprogramów.

Or. en
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Poprawka 1131
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28b
Praktyki kwalifikujące się do objęcia 

systemami na rzecz klimatu, środowiska i 
dobrostanu zwierząt

1. Praktyki rolnicze objęte tym 
rodzajem interwencji przyczyniają się do 
osiągnięcia co najmniej jednego z celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e), f) i i), jednocześnie utrzymując i 
umacniając wyniki gospodarcze rolników 
zgodnie z celami szczegółowymi 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a) i b).
2. Praktyki rolnicze, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, obejmują co 
najmniej dwa następujące obszary działań 
na rzecz klimatu i środowiska:
a) działania przeciw zmianie klimatu, 
w tym ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa, a także 
utrzymanie lub zwiększenie sekwestracji 
dwutlenku węgla;
b) działania na rzecz ograniczenia 
emisji innych niż emisje gazów 
cieplarnianych;
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c) ochronę lub poprawę jakości wody 
na obszarach rolniczych oraz 
zmniejszenie presji na zasoby wodne;
d) działania mające na celu 
ograniczenie erozji gleby, poprawę 
żyzności gleby i poprawę gospodarowania 
składnikami odżywczymi, jak również 
utrzymanie i przywrócenie fauny i flory w 
glebie;
e) ochronę różnorodności 
biologicznej, ochronę lub odbudowę 
siedlisk i gatunków, ochronę owadów 
zapylających i zarządzanie elementami 
krajobrazu, w tym ustanowienie nowych 
elementów krajobrazu;
f) działania na rzecz 
zrównoważonego i ograniczonego 
stosowania pestycydów, w szczególności 
pestycydów stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego lub różnorodności 
biologicznej;
g) wyznaczenie obszarów na obiekty 
nieprodukcyjne lub strefy, w których nie 
stosuje się pestycydów ani nawozów;
h) działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt i rozwiązania 
problemu odporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;
i) działania na rzecz zmniejszenia 
nakładów i poprawy zrównoważonego 
gospodarowania zasobami naturalnymi, 
takie jak rolnictwo precyzyjne;
j) działania na rzecz zwiększenia 
różnorodności zwierząt i roślin w celu 
zwiększenia odporności na choroby i 
zmianę klimatu.
3. Praktyki rolnicze, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu:
a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione 
zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 
niniejszego tytułu;
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b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt i 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
Unii;
c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);
d) różnią się od zobowiązań, w 
odniesieniu do których przyznaje się 
płatności na podstawie art. 65, lub 
stanowią ich uzupełnienie.
4. Do dnia … [dwa miesiące po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 138 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie o 
orientacyjny i niewyczerpujący wykaz 
przykładów rodzajów praktyk zgodnych z 
ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 1132
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28c
Krajowe wykazy praktyk kwalifikujących 

się do objęcia systemami na rzecz klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt

Państwa członkowskie, we współpracy z 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
zainteresowanymi stronami, sporządzają 
krajowe wykazy praktyk kwalifikujących 
się do systemów na rzecz klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt, o 
których mowa w art. 28, z możliwością 
korzystania z przykładów zawartych w 
orientacyjnym i niewyczerpującym 
wykazie, o którym mowa w art. 28b, lub 
ustanawiania dalszych praktyk, które 
spełniają warunki określone w art. 28b, z 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb 
krajowych lub regionalnych zgodnie z art. 
96.
Krajowe wykazy obejmują różnego 
rodzaju środki, inne niż te uwzględnione 
w art. 65 albo środki tego samego rodzaju, 
lecz o innym poziomie ambicji, zgodnie z 
art. 28.
Państwa członkowskie włączają do tych 
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przygotowywanych wykazów 
ekoprogramów co najmniej stosowanie 
narzędzia rolniczego na rzecz 
zrównoważonego gospodarowania 
składnikami odżywczymi oraz, w 
stosownych przypadkach, odpowiednie 
utrzymanie terenów podmokłych i 
torfowisk.
Obszary wyznaczone zgodnie z 
dyrektywami 92/43/EWG lub 
2009/147/WE, na których prowadzone są 
równoważne działania, są automatycznie 
uznawane za kwalifikujące się do objęcia 
systemem.
Krajowe wykazy są zatwierdzane przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 106 i 107.
We współpracy z europejskimi i 
krajowymi sieciami ds. wspólnej polityki 
rolnej, o których mowa w art. 113, 
Komisja zapewnia państwom 
członkowskim niezbędne wytyczne 
dotyczące opracowania wykazów 
krajowych, by ułatwić wymianę 
najlepszych praktyk, udoskonalić bazę 
wiedzy i znajdywać rozwiązania.
Oceniając wykazy krajowe, Komisja 
uwzględnia w szczególności koncepcję, 
prawdopodobną skuteczność, 
upowszechnienie, istnienie rozwiązań 
alternatywnych oraz wkład systemów w 
realizację celów szczegółowych, o których 
mowa w ust. 28a.
Komisja przeprowadza co dwa lata ocenę 
wykazów krajowych. Oceny są podawane 
do wiadomości publicznej, a w przypadku 
niewystarczająco wysokich lub 
negatywnych ocen państwa członkowskie 
proponują zmianę krajowych wykazów i 
systemów zgodnie z procedurą określoną 
w art. 106 i 107.

Or. en


