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Poprawka 786
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone 
do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi. Uznaje się, że każda norma 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska przyczynia się do realizacji 
wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
przyczynienie się do ochrony gleb i jej 
jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone do 
2020r. w ramach ekologizacji płatności 
bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany 
klimatu oraz potrzebę poprawy 
zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi i ograniczenia stosowania 
substancji chemicznych. Uznaje się, że 
każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska przyczynia się do 
realizacji wielu celów. W celu wdrożenia 
przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
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normy związane z głównymi celami 
określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych 
w ramach norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności 
i modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych 
w ramach norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi i ograniczania 
nakładów; pomoże w tym specjalne 
elektroniczne narzędzie dotyczące 
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych, które państwa członkowskie będą 
udostępniać rolnikom. Stosowanie planu 
gospodarki składnikami odżywczymi 
powinno uwzględniać wielkość i 
intensywność gospodarstwa. Narzędzie to 
powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi i 
ograniczania nakładów oraz poprawy 
jakości gleby. Szeroki zakres 
interoperacyjności i modułowa struktura 
powinny również umożliwić dodawanie 
innych aplikacji elektronicznych do 
zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. 
Aby zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en
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Poprawka 787
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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) Choć produkty rolnicze z tworzyw 
sztucznych stanowią niski odsetek 
całkowitej ilości stosowanych tworzyw 
sztucznych i powstających z nich 
odpadów, ich stosowanie jest 
skoncentrowane geograficznie. Co więcej, 
kategorie produktów z tworzyw sztucznych 
stosowanych w rolnictwie mają bardzo 
jednorodny skład, dzięki czemu strumień 
odpadów jest bardzo cenny dla podmiotu 
zajmującego się recyklingiem. We 
wniosku dotyczącym planów 
strategicznych WPR należy zająć się 
kwestią odpadów z tworzyw sztucznych w 
rolnictwie, a Komisja Europejska 
powinna w stosownych przypadkach 
wprowadzić w perspektywie 
średnioterminowej (do 2023 r.) nową 
normę dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska w odniesieniu do 
odpadów z tworzyw sztucznych jako nowy 
element zwiększonej warunkowości. Ten 
nowy wymóg wzajemnej zgodności 
zobowiązywałby rolników do korzystania z 
usług uprawnionych przedsiębiorstw 
gospodarowania odpadami, by 
zorganizować zbieranie i recykling 
tworzyw sztucznych, oraz do 
przechowywania dokumentów 
potwierdzających prawidłowe 
postępowanie z odpadami z tworzyw 
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sztucznych.
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Poprawka 788
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą 
w pełni wdrożyć wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw 
i służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11  i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE 12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314 
, odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15  i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE 16 

(23) Państwa członkowskie muszą 
w pełni wdrożyć wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw 
i służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11  i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE 12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314 
, odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15  i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE 16 
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włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz w zakres 
dyrektywy [dyrektywa XXX Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ograniczenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko] i rozporządzenia (UE) 2019/6 
Parlamentu Europejskiego i Rady16a 
oraz odpowiednio dostosowano wykaz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska.

_________________ _________________
11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
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zrównoważonego stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

zrównoważonego stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).
16a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych i 
uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. 
L 4 z 7.1.2019, s. 43).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Poprawka 789
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia 
w ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, 
w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, 
z drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające 
z przepisów dotyczących wody 
i zrównoważonego stosowania 
pestycydów, jak również z inicjatyw 
w zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne oraz zapewnić 
dostęp do nich, a także określić niezbędne 
usprawnienia wszystkich środków na 
poziomie gospodarstwa przewidzianych w 
planach strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w 
tym dotyczącymi środowiska i klimatu 
oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej strony. 
Wykaz takich norm, wymogów i 
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w 
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z 
przepisów dotyczących wody i 
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
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i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

przeciwdrobnoustrojowe, zarządzania 
ryzykiem i promowania zrównoważonej 
gospodarki składnikami odżywczymi oraz 
ograniczania nakładów. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Poprawka 790
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby zapewnić udzielanie wysokiej 
jakości doradztwa wszystkim rolnikom w 
Unii, Komisja powinna zdefiniować 
minimalne normy usług doradczych dla 
rolników w odniesieniu do jakości oraz 
zasięgu terytorialnego udzielanego 
doradztwa. Przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz do celów 
kontroli jakości Komisja powinna 
akredytować wszystkie usługi doradcze dla 
rolników. W przypadku stwierdzenia, że 
usługa doradcza dla rolników nie spełnia 
minimalnych norm, Komisja powinna 
powiadomić o tym na piśmie dane 
państwo członkowskie oraz zaapelować o 
podjęcie działań zaradczych.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Poprawka 791
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Rolnictwo ekologiczne rozwija się 
w wielu krajach europejskich i posiada 
udokumentowane osiągnięcia w zakresie 
dostarczania dóbr publicznych, ochrony 
usług ekosystemowych i zasobów 
naturalnych, ograniczania nakładów, 
zachęcania do pracy w rolnictwie młodych 
rolników, w szczególności kobiet, 
tworzenia miejsc pracy, 
eksperymentowania z nowymi modelami 
biznesowymi, zaspokajania potrzeb 
społecznych i rewitalizacji obszarów 
wiejskich. Jednak wzrost zapotrzebowania 
na produkty ekologiczne nadal przewyższa 
wzrost produkcji. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by ich plany 
strategiczne WPR uwzględniały cele 
związane ze zwiększeniem udziału 
gruntów rolnych w ramach zarządzania 
ekologicznego na potrzeby zaspokojenia 
rosnącego zapotrzebowania na produkty 
ekologiczne oraz stworzenia całego 
łańcucha dostaw produktów 
ekologicznych. Państwa członkowskie 
mogą finansować przejście na rolnictwo 
ekologiczne i jego utrzymanie ze środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich lub za pomocą ekoprogramów 
albo przez połączenie obu wariantów 
finansowania oraz powinny zapewnić, by 
przyznane budżety odpowiadały 
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oczekiwanemu wzrostowi produkcji 
ekologicznej.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Poprawka 792
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb 
i faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, 
w ramach płatności bezpośrednich, 
dobrowolne dla rolników ekoprogramy, 
które powinny być w pełni skoordynowane 
z innymi odpowiednimi interwencjami. 
Państwa członkowskie powinny je 
zdefiniować jako płatność przyznawaną 
w charakterze zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenia za 
dostarczanie dóbr publicznych poprzez 
stosowanie praktyk rolniczych korzystnych 
dla środowiska i klimatu lub jako 
rekompensatę za wprowadzenie takich 
praktyk. W obu przypadkach powinny one 
mieć na celu lepszą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych WPR 
oraz być opracowane w taki sposób, aby 
wychodziły poza obowiązkowe wymogi, 
które przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu 
ekoprogramów dotyczących takich praktyk 
rolniczych, jak ulepszone zarządzanie 
pastwiskami trwałymi oraz elementami 

(31) WPR powinna zapewnić osiąganie 
przez państwa członkowskie lepszych 
wyników dotyczących środowiska poprzez 
poszanowanie lokalnych potrzeb 
i faktycznych warunków prowadzenia 
działalności przez rolników. W swoich 
planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie powinny wprowadzić, w 
ramach płatności bezpośrednich i w 
oparciu o ustanawiany przez Komisję 
wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, dobrowolne dla 
rolników ekoprogramy, które powinny być 
w pełni skoordynowane z innymi 
odpowiednimi interwencjami. Państwa 
członkowskie powinny je zdefiniować jako 
płatność przyznawaną w charakterze 
zachęty do dostarczania dóbr publicznych 
lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr 
publicznych poprzez stosowanie praktyk 
rolniczych korzystnych dla środowiska 
i klimatu lub jako rekompensatę za 
wprowadzenie takich praktyk. W obu 
przypadkach powinny one mieć na celu 
lepszą realizację celów środowiskowych 
i klimatycznych WPR oraz być 
opracowane w taki sposób, aby wychodziły 
poza obowiązkowe wymogi, które 
przewidziano już w systemie 
warunkowości. Państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć pewną część swoich 
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krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

płatności bezpośrednich na ekoprogramy. 
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów 
dotyczących takich praktyk rolniczych, jak 
ulepszone zarządzanie pastwiskami 
trwałymi oraz stałymi elementami 
krajobrazu, systemy certyfikacji 
środowiskowej oraz rolnictwo ekologiczne. 
Systemy te mogą również obejmować 
„programy podstawowe”, które mogą być 
warunkiem podjęcia bardziej ambitnych 
zobowiązań dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Poprawka 793
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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
Recital 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 
podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi 
o definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności 
z tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 

(37) Zasady odnoszące się do 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich określono na szczeblu 
unijnym, szczególnie w zakresie 
podstawowych wymogów dotyczących 
stosowania przez państwa członkowskie 
kryteriów kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny jednak mieć duży 
margines swobody, jeśli chodzi 
o definiowanie konkretnych warunków 
zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje 
interwencji związane z rozwojem 
obszarów wiejskich obejmują płatności 
z tytułu zobowiązań środowiskowych, 
klimatycznych i innych zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania, które państwa 
członkowskie powinny wspierać na całym 
swoim terytorium zgodnie ze swoimi 
szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub 
lokalnymi potrzebami. Państwa 
członkowskie powinny przyznawać 
płatności rolnikom i innym zarządcom 
gruntu, którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
przyczyniające się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej oraz 
do ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w tym jakości i ilości wody, 
jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności 
i usług ekosystemowych, w tym 
dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci 
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Natura 2000 oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie 
w ramach płatności z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty.

Natura 2000, obszarów o wysokiej 
wartości przyrodniczej oraz wsparcia dla 
różnorodności genetycznej. Wsparcie 
w ramach płatności z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania można również 
przyznawać na podejścia kierowane 
lokalnie, zintegrowane lub opierające się 
na współpracy oraz na interwencje 
zorientowane na rezultaty.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/794

Poprawka 794
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak agroekologia, 
uprawa konserwująca i produkcja 
zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe 
i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie 
z tytułu lasów i zakładania systemów 
rolno-leśnych; dobrostan zwierząt; 
zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; płatności 
z tytułu innych rodzajów interwencji 
wspierających systemy produkcji przyjazne 
dla środowiska, takie jak rolnictwo o 
wysokiej wartości przyrodniczej, 
agroekologia, produkcja zintegrowana oraz 
rolnictwo cyfrowe i rolnictwo precyzyjne; 
usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne 
oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów 
i zakładania systemów rolno-leśnych; 
dobrostan zwierząt i zdrowie zwierząt; 
zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych i różnorodności 
biologicznej; W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
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okres ten może przekraczać siedem lat. można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/795

Poprawka 795
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej 
i opierać się na krajowych lub 
regionalnych programach leśnych państw 
członkowskich lub równoważnych 
instrumentach, które należy opracowywać 
na podstawie zobowiązań wynikających 
z rozporządzenia w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na planach urządzenia lasu lub 
równoważnych instrumentach i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych 
i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów oraz tworzenie 
i odnawianie systemów rolno-leśnych; 
ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu 
zasobów leśnych, z uwzględnieniem 
potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące 
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu 
i jego odporności, a także świadczenie 
usług w zakresie ekosystemów leśnych 
i klimatu; oraz środki i inwestycje 
wspierające odnawialne źródła energii oraz 

(39) Środki w zakresie leśnictwa 
powinny przyczyniać się do realizacji 
strategii leśnej dla Unii Europejskiej 
i opierać się na krajowych lub 
regionalnych programach leśnych państw 
członkowskich lub równoważnych 
instrumentach, które należy opracowywać 
na podstawie zobowiązań wynikających 
z rozporządzenia w sprawie włączenia 
emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
[rozporządzenie LULUCF] oraz 
zobowiązań podjętych na konferencjach 
ministerialnych w sprawie ochrony lasów 
w Europie. Interwencje powinny opierać 
się na zrównoważonych planach 
urządzenia lasu lub równoważnych 
instrumentach zapewniających skuteczną 
sekwestrację dwutlenku węgla z 
atmosfery, a jednocześnie zwiększających 
różnorodność biologiczną, i mogą 
obejmować rozwój obszarów leśnych i 
zrównoważone zarządzanie lasami, w tym 
zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom 
oraz tworzenie i odnawianie systemów 
rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie 
i poprawę stanu zasobów leśnych, 
z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; 
inwestycje służące zagwarantowaniu 
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biogospodarkę. i poprawie ochrony lasu i jego odporności, 
a także świadczenie usług w zakresie 
ekosystemów leśnych i klimatu; oraz 
środki i inwestycje wspierające odnawialne 
źródła energii oraz biogospodarkę.

Or. en


