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15.10.2020 A8-0200/1221

Poprawka 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 i środowiska

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 i 
środowiska („ekoprogramy”) i zapewniają 
ich 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. 
Państwa członkowskie ustanawiają 
systemy punktów lub systemy ratingowe.

2. Państwa członkowskie udzielają 
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.

2. Państwa członkowskie udzielają 
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.
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Państwa członkowskie udzielają 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 i środowiska, 
ustanowione zgodnie z zasadami 
przewodnimi określonymi w 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 
przyjmuje formę płatności rocznej za 
kwalifikujące się hektary objęte 
ekoprogramami lub płatnością na 
gospodarstwo i jest przyznawane jako 
płatności motywacyjne w sprawiedliwy 
sposób wynagradzające usługi 
ekosystemowe, wykraczające poza 
rekompensatę za poniesione dodatkowe 
koszty i utracone dochody, mogące 
stanowić płatność ryczałtową. 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).

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:

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;

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 

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
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krajowego i prawa Unii; krajowego i prawa Unii;

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

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.

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:

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

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.

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.

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.

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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15.10.2020 A8-0200/1222

Poprawka 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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
Cele i zasady przewodnie systemów na 

rzecz klimatu i środowiska
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) i f) oraz pomagają w osiągnięciu 
celów Zielonego Ładu określonych w art. 
6a.
2. Praktyki rolnicze, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, obejmują 
następujące obszary działań na rzecz 
klimatu i środowiska:
a) działania przeciw zmianie klimatu, 
w tym ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa, a także 
zwiększenie sekwestracji dwutlenku 
węgla;
aa) działania na rzecz ograniczenia 
emisji innych niż emisje gazów 
cieplarnianych;
b) ochrona lub poprawa jakości wody 
na obszarach rolniczych oraz 
zmniejszenie presji na zasoby wodne;
c) działania mające na celu 
ograniczenie erozji gleby i naturalną 
poprawę żyzności gleby dzięki utrzymaniu 
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i przywróceniu fauny i flory w glebie oraz 
poprawie gospodarowania składnikami 
odżywczymi;
d) ochrona różnorodności 
biologicznej, ochrona lub odbudowa 
siedlisk i gatunków, ochrona owadów 
zapylających i zarządzanie elementami 
krajobrazu, w tym ustanowienie nowych 
elementów krajobrazu korzystnych dla 
różnorodności biologicznej;
e) działania na rzecz 
zrównoważonego i ograniczonego 
stosowania pestycydów, w szczególności 
pestycydów stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego lub różnorodności 
biologicznej;
f) wyznaczenie obszarów na elementy 
krajobrazu ukierunkowane na 
różnorodność biologiczną lub strefy, w 
których nie stosuje się pestycydów ani 
nawozów;
g) działania na rzecz zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.
2a. Praktyki rolnicze, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą 
obejmować między innymi następujące 
przykłady narzędzi lub środków:
a) narzędzia służące ograniczeniu 
nakładów, które prowadzą do znacznego 
ograniczenia nakładów i lepszego, 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, aby osiągnąć 
odpowiednie cele Zielonego Ładu lub 
cele, które przyczyniają się do 
niechemicznego zwalczania chwastów w 
systemach upraw;
b) praktyki mające na celu 
zwiększenie różnorodności genetycznej na 
polu, takie jak wysiew materiału 
niejednorodnego, oraz różnorodność 
upraw na polach, jak wielouprawy, 
stosowanie wsiewek lub siew 
wielokulturowy;
c) ekstensywny wypas, środki 



AM\1216081PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

obejmujące systemy redukcji inwentarza 
żywego, takie jak premia za 
ekstensyfikację;
d) płodozmian przez co najmniej 
cztery lata, obejmujący rośliny 
strączkowe;
e) długoterminowa uprawa polowa 
trawy na gruntach ornych z koniczyną lub 
innymi roślinami strączkowymi, w ramach 
strategii na rzecz roślin 
wysokobiałkowych;
f) zakładanie długoterminowych 
pastwisk z mieszanką traw i roślin 
strączkowych, wielogatunkowych darni, 
mieszanek traw, roślin zielnych, w tym 
roślin strączkowych;
g) użytkowanie torfowisk jako 
niskointensywnych systemów wypasania 
na terenach podmokłych z korzyścią dla 
różnorodności biologicznej i klimatu;
h) praktyki rolno-leśne;
i) integrowana ochrona roślin 
zgodnie z ośmioma zasadami 
integrowanej ochrony roślin określonymi 
w załączniku III do dyrektywy 
2009/128/WE w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów;
j) indywidualne praktyki 
agroekologiczne;
k) uprawa ze „zminimalizowaną 
orką” bez stosowania pestycydów;
l) ustanowienie elementów o 
wysokiej różnorodności biologicznej w 
celu zwiększenia odporności i 
produktywności.
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 od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 138, 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie 
poprzez ustanowienie wykazu opartych na 
wynikach kryteriów, które muszą spełniać 
praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska zgodnie z celami określonymi 
w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) oraz zgodnie z 
celami Zielonego Ładu.
5. Do dnia … [cztery miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 138, 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie o 
orientacyjny i niewyczerpujący wykaz 
praktyk, które mogą kwalifikować się do 
płatności w ramach systemów na rzecz 
klimatu i środowiska na mocy art. 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Poprawka 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

i środowiska
1. Państwa członkowskie, we 
współpracy z krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi zainteresowanymi stronami, 
sporządzają krajowe wykazy praktyk 
kwalifikujących się do systemów na rzecz 
klimatu i środowiska, o których mowa w 
art. 28, z możliwością korzystania z 
przykładów zawartych w orientacyjnym i 
niewyczerpującym unijnym wykazie 
praktyk, o którym mowa w art. 28a, lub 
ustanawiania dalszych praktyk, które 
spełniają warunki określone w art. 28a, z 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb 
krajowych lub regionalnych zgodnie z art. 
96.
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 
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spełniają warunki określone w art. 28b, z 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb 
krajowych lub regionalnych zgodnie z art. 
96.
2. 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.
3. Krajowe wykazy są zatwierdzane 
przez Komisję zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 106 i 107.
We współpracy z unijnymi i krajowymi 
sieciami WPR, 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 art. 28a.
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
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15.10.2020 A8-0200/1224

Poprawka 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28d
Systemy na rzecz dobrostanu zwierząt

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
dobrowolne systemy na rzecz dobrostanu 
zwierząt i zapewniają im wsparcie na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR. Systemy te mają na 
celu przyczynienie się do realizacji celów 
w zakresie dobrostanu zwierząt 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. i).
2. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie 
udzielają wsparcia rolnikom aktywnym 
zawodowo lub grupom rolników, którzy 
zobowiążą się do przestrzegania, 
utrzymywania i propagowania praktyk i 
systemów rolniczych poprawiających 
dobrostan zwierząt.
Intensywna produkcja zwierzęca nie 
kwalifikuje się do objęcia systemami na 
rzecz dobrostanu zwierząt.
3. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 138 najpóźniej 
dwa miesiące po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, by uzupełnić 
niniejsze rozporządzenie przez określenie 
unijnego wykazu praktyk rolniczych 
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korzystnych dla dobrostanu zwierząt, z 
uwzględnieniem warunków, o których 
mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie opracowują 
uzupełniające krajowe wykazy praktyk 
rolniczych korzystnych dla dobrostanu 
zwierząt, wybierając praktyki z wykazu 
unijnego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym. Państwa członkowskie 
priorytetowo traktują systemy korzystne 
również dla osiągnięcia celów 
klimatycznych i środowiskowych, oraz 
kładą nacisk na podejście zintegrowane.
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 rozwiązania służące osiągnięciu 
szczegółowych celów związanych z 
dobrostanem zwierząt, określonych w art. 
6 ust. 1 lit. i). Należy zwracać szczególną 
uwagę na potencjalne powielanie środków 
i systemów dostosowanych do 
szczególnych lokalnych, regionalnych, 
krajowych lub środowiskowych 
kontekstów lub ograniczeń.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
w wykazach krajowych można za zgodą 
Komisji umieścić dodatkowe systemy 
nieujęte w wykazie unijnym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 106 i 107.
Przy sporządzaniu wykazów Komisja i 
państwa członkowskie zapewniają – w 
procesie, o którym mowa w tytule V 
rozdział III – by wykazy te były 
opracowywane w wyniku wspólnych 
starań organów ds. rolnictwa, organów 
weterynaryjnych i organów ds. ochrony 
środowiska, w porozumieniu z ekspertami.
Komisja co rok (co dwa lata) ocenia 
wykazy krajowe, uwzględniając 
wymaganą efektywność, istnienie 
alternatyw i wkład systemów w osiąganie 
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szczegółowych celów dotyczących 
dobrostanu zwierząt określonych w art. 6 
ust. 1 lit. i). 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. 107.
4. Praktyki te opracowuje się tak, by 
spełniały szczegółowe cele dotyczące 
dobrostanu zwierząt określone w art. 6 
ust. 1 lit. i). Praktyki opracowuje się z 
należytym uwzględnieniem 
rozporządzenia w sprawie systematyki 
unijnej i zapewnia się, by dążenie do celu 
dotyczącego dobrostanu zwierząt nie 
zagrażało osiągnięciu celów 
szczegółowych 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) znacznie wykraczają poza 
minimalne wymogi dotyczące dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;
b) 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 i załącznikiem III;
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.
6. Wsparcie systemów na rzecz 
dobrostanu zwierząt przyjmuje formę 
płatności rocznej na gospodarstwo, w 
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postaci płatności ryczałtowej lub innych 
uproszczonych form kosztów, zgodnie z 
art. 77. Jest przyznawane jako płatności 
dodatkowe w stosunku do podstawowego 
wsparcia dochodu określonego 
w podsekcji 2 niniejszej sekcji. Poziom 
płatności różni się w zależności od 
poziomu ambicji danej interwencji lub 
zestawu interwencji w wyjściu poza 
minimalne wymogi dotyczące dobrostanu 
zwierząt oraz inne obowiązkowe wymogi 
ustanowione w prawie krajowym i 
unijnym. Jeżeli państwa członkowskie są 
w stanie potwierdzić, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 99, wysoki poziom 
ambicji ich interwencji, płatności mogą 
przekraczać zwykłą rekompensatę 
poniesionych kosztów dodatkowych i 
utraconych dochodów, aby realnie 
zachęcać do uczestnictwa.
7. Państwa członkowskie wyłączają 
systemy na rzecz dobrostanu zwierząt z 
możliwości obniżenia płatności zgodnie z 
art. 15.
8. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne 
z interwencjami przyznanymi na 
podstawie art. 65.
9. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających przepisy 
niniejszego rozporządzenia o szczegółowe 
przepisy dotyczące systemów 
zapewniających dobrostan zwierząt.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Poprawka 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. To wsparcie dochodów związane 
z wielkością produkcji ma formę płatności 
rocznej na hektar lub za zwierzę.

3. To wsparcie dochodów związane z 
wielkością produkcji ma formę płatności 
rocznej na hektar lub za zwierzę, której 
wysokość państwa członkowskie mogą 
ograniczyć, aby zapewnić lepszą 
dystrybucję wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko ENVI, art. 84
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15.10.2020 A8-0200/1226

Poprawka 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli państwo członkowskie 
zaproponuje dobrowolne wsparcie 
związane z wielkością produkcji w swoim 
planie strategicznym WPR, o którym 
mowa w art. 106, Komisja zapewnia, by:
a) pomoc była zgodna z zasadą „nie 
szkodzić”;
b) istniała wyraźna potrzeba lub korzyść 
środowiskowa lub społeczna, uzasadniona 
na podstawie empirycznie policzalnych 
i niezależnie weryfikowalnych dowodów;
c) wsparcie było wykorzystywane w celu 
zaspokojenia potrzeb Unii w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego i nie 
wywołuje zakłóceń na rynkach krajowych 
lub międzynarodowych;
d) udzielenie wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji nie 
wywoływało skutków handlowych, które 
mogą szkodzić inwestycjom w sektorze 
rolno-spożywczym oraz rozwojowi 
produkcji i przetwórstwa w partnerskich 
krajach rozwijających się;
e) dobrowolne wsparcie związane z 
wielkością produkcji nie było udzielane na 
rzecz rynków, które znajdują się w 
kryzysowej sytuacji ze względu na 
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nadprodukcję lub nadwyżkę podaży;
f) zgodnie z Tytułem V rozdział III 
wsparcie na produkcję zwierzęcą było 
udzielane wyłącznie dla niskiej gęstości 
zaludnienia w ramach limitów pojemności 
ekologicznej i w ramach maksymalnej 
liczebności stada określonej dla danego 
dorzecza zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE 
i było powiązane z dostatecznymi 
powierzchniami upraw paszowych lub 
pastwisk, które powinno się utrzymywać 
bez wkładu z zewnątrz;
g) dobrowolne wsparcie związane z 
wielkością produkcji było udzielane 
wyłącznie beneficjentom, których 
standardy produkcji przewyższają 
odpowiednie obowiązujące minimalne 
normy środowiskowe i dotyczące 
dobrostanu zwierząt.
Po spełnieniu warunków określonych w 
lit. a)–f) Komisja może zatwierdzić lub, we 
współpracy z danym państwem 
członkowskim, zgodnie z art. 115 i 116 
niniejszego rozporządzenia, dostosować 
zmienne zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

ENVI 86 (oraz ENVI 85 i ENVI 88)
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15.10.2020 A8-0200/1227

Poprawka 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z zastrzeżeniem przepisów akapitu 
pierwszego nie należy przyznawać 
wsparcia intensywnej produkcji 
zwierzęcej. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 138 będących uzupełnieniem 
niniejszego rozporządzenia, określających 
rodzaje systemów intensywnego chowu 
zwierząt, które nie kwalifikują się do 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji, efektywnie wykluczając ze 
wsparcia krowy mleczne lub owce i kozy, 
w przypadku gdy istnieje rozbieżność 
między liczbą kwalifikowalnych hektarów 
a liczbą zwierząt. Ten przepis będzie brał 
pod uwagę praktyki pasterskie lub 
transhumancję.

Or. en

Uzasadnienie

ENVI 90
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15.10.2020 A8-0200/1228

Poprawka 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Karmienie zwierząt paszami 
treściwymi nie kwalifikuje się do 
uzyskiwania wsparcia związanego z 
wielkością produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Podobna do ENVI 93
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15.10.2020 A8-0200/1229

Poprawka 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wsparcie dochodów związane z 
produkcją będzie proporcjonalnie 
wykluczało liczbę sztuk bydła 
przeznaczonych ostatecznie na sprzedaż – 
zarówno bezpośrednią, jak i przez 
pośredników –na potrzeby działalności 
związanej z walkami byków.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Poprawka 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 39 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w sektorze roślin strączkowych;

Or. en


