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15.10.2020 A8-0200/796

Poprawka 796
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 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie 
systemów jakości; wspólne działania 
w zakresie środowiska i działania 
w dziedzinie klimatu; promowanie 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych; projekty pilotażowe; projekty 
grup operacyjnych w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, 
inteligentne wsie, stowarzyszenia 
kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa 
gospodarstw rolnych; plany urządzenia 
lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; 
rolnictwo wspierane przez społeczność 
lokalną; działania wchodzące w zakres 
inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie 
grup producentów i organizacji 
producentów, a także innych form 
współpracy uznanej za niezbędną do 
realizacji celów szczegółowych WPR.

(45) Wsparcie powinno umożliwiać 
ustanowienie i wdrożenie współpracy 
między co najmniej dwoma podmiotami, 
aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może 
obejmować wszystkie aspekty takiej 
współpracy, takie jak ustanowienie i 
utrzymanie systemów jakości; wspólne 
działania w zakresie środowiska i działania 
w dziedzinie klimatu; promowanie 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych; projekty pilotażowe; projekty 
grup operacyjnych w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, 
inteligentne wsie, stowarzyszenia 
kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa 
gospodarstw rolnych; plany urządzenia 
lasu, w tym systemy rolno-leśne; sieci 
i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo 
wspierane przez społeczność lokalną; 
działania wchodzące w zakres inicjatywy 
LEADER; oraz ustanawianie grup 
producentów i organizacji producentów, 
a także innych form współpracy uznanej za 
niezbędną do realizacji celów 
szczegółowych WPR.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/797

Poprawka 797
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 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. 
W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby zasad 
dotyczących wykluczenia, a także 
możliwości dalszego rozwijania tych 
gwarancji w aktach delegowanych. 
W szczególności ze środków EFRROW nie 
należy finansować inwestycji 
w nawadnianie, które nie przyczyniają się 
do osiągnięcia lub utrzymania dobrego 
stanu danej jednolitej części wód lub 
jednolitych części wód, ani inwestycji 
w zalesianie, które nie są spójne z celami 
w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi 
z zasadami zrównoważonej gospodarki 
leśnej.

(50) Ze środków EFRROW nie należy 
wspierać inwestycji, które mogłyby 
szkodzić środowisku lub które są 
niezgodne z celami klimatycznymi, 
środowiskowymi, związanymi z 
dobrostanem zwierząt i różnorodnością 
biologiczną. Należy uwypuklić inwestycje, 
które przynoszą zarówno korzyści 
gospodarcze, jak i środowiskowe. 
W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie w niniejszym 
rozporządzeniu pewnej liczby bardziej 
szczegółowych zasad dotyczących 
wykluczenia, a także możliwości dalszego 
rozwijania tych gwarancji w aktach 
delegowanych. W szczególności ze 
środków EFRROW nie należy finansować 
inwestycji w nawadnianie, które nie 
przyczyniają się do osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu danej jednolitej 
części wód lub jednolitych części wód, ani 
inwestycji w zalesianie, które nie są spójne 
z celami w zakresie klimatu i środowiska 
zgodnymi z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by władze odgrywały 
aktywną rolę w ekologii i postępowaniu w 
przypadku pożarów lasów w ramach 
wszelkich działań związanych z 
zalesianiem lub ponownym zalesianiem 
oraz wzmocniły rolę „miękkich” środków 
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zapobiegawczych i gospodarowania 
gruntami.
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15.10.2020 A8-0200/798

Poprawka 798
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 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu w politykach Unii 
oraz do osiągnięcia celu końcowego, jakim 
jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu UE na realizację celów 
związanych z klimatem. W odniesieniu do 
działań realizowanych w ramach WPR 
oczekuje się, że 40 % całkowitej puli 
środków finansowych WPR będzie 
przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu w politykach Unii i 
do stopniowego wycofywania dotacji o 
skutkach szkodliwych dla środowiska oraz 
do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie co najmniej 30 % 
wydatków z budżetu UE na realizację 
celów związanych z klimatem. Środki na 
działania realizowane w ramach WPR 
powinny stanowić co najmniej 40% 
całkowitej puli środków finansowych WPR 
przeznaczonych na osiąganie celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Poprawka 799
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 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Ponieważ przeciwdziałanie utracie 
różnorodności gatunkowej zgodnie z 
zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
Konwencji o różnorodności gatunkowej i 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju przyjętych przez ONZ ma 
ogromne znaczenie, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
służących ochronie różnorodności 
biologicznej do polityki Unii, szczególnie 
w odniesieniu do rodzajów użytków 
rolnych i do siedlisk, oraz udostępni na 
wspieranie celów różnorodności 
biologicznej środki WPR w wysokości 15 
mld EUR rocznie, które mają być 
uzupełniane o 5 mld EUR rocznie ze 
środków państw członkowskich. W 
szczególności finansowanie to wspiera 
działania służące ochronie różnorodności 
biologicznej w rozumieniu art. 28 i 
działania służące ochronie różnorodności 
biologicznej w rozumieniu art. 65 i 67.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Poprawka 800
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 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod 
uwagę ilość i jakość dostępnych 
informacji, znacznie różni się w 
kontekście monitorowania szczegółowych 
celów określonych w art. 6 niniejszego 
wniosku. W odniesieniu do niektórych 
szczegółowych celów, w szczególności 
dotyczących monitorowania 
różnorodności biologicznej, baza wiedzy 
jest obecnie słaba lub niewystarczająco 
dostosowana do celów tworzenia 
miarodajnych wskaźników oddziaływania, 
na przykład dotyczących owadów 
zapylających i różnorodności biologicznej 
upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki 
określone dla całej Unii w art. 6 i 
załączniku 1 powinny opierać się na 
wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy 
oraz na wspólnych lub porównywalnych 
metodykach we wszystkich państwach 
członkowskich. Komisja powinna wskazać 
obszary, w których istnieją luki w wiedzy 
lub w których baza wiedzy jest 
niewystarczająco dostosowana do celów 
monitorowania wpływu WPR. Komisja 
powinna wykorzystać unijny budżet do 
zapewnienia wspólnego reagowania na 
problemy powiązane z wiedzą i 
monitorowaniem, odnoszące się do 
wszystkich szczegółowych celów i 
wskaźników, o których mowa w art. 6. 
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Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie na ten temat najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. i upublicznić jego 
wyniki.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/801

Poprawka 801
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 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii. 
W szczególności każdy plan strategiczny 
WPR powinien w stosownych 
przypadkach uwzględniać przepisy 
dotyczące ochrony środowiska i klimatu, 
a opracowane na podstawie tych przepisów 
plany krajowe należy opisać w ramach 
analizy bieżącej sytuacji („analiza 
SWOT”). Należy sporządzić wykaz aktów 
prawnych, do których w szczególności 
należy się odwołać, sporządzając plan 
strategiczny WPR.

(59) Strategia powinna również 
podkreślać komplementarność różnych 
narzędzi WPR oraz komplementarność 
tych narzędzi z innymi politykami Unii, w 
tym z polityką spójności. W szczególności 
każdy plan strategiczny WPR powinien 
uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i klimatu oraz zobowiązania 
Unii w zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a opracowane na podstawie tych 
przepisów plany krajowe należy opisać w 
ramach analizy bieżącej sytuacji („analiza 
SWOT”). Należy sporządzić wykaz aktów 
prawnych, do których w szczególności 
należy się odwołać, sporządzając plan 
strategiczny WPR.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Poprawka 802
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 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68a) Woda jest kluczowym czynnikiem 
produkcji w rolnictwie. Wyzwanie 
związane z gospodarką wodną jest zatem 
kwestią podstawową i konieczne jest 
lepsze zarządzanie wodą. Ponadto zmiana 
klimatu będzie miała znaczący wpływ na 
zasoby wodne, z częstszymi i 
intensywniejszymi okresami suszy, ale 
także okresami obfitych opadów deszczu. 
Przechowywanie wody w okresie jesienno-
zimowym jest rozwiązaniem, które wynika 
ze zdrowego rozsądku. Ponadto zbiorniki 
wodne przyczyniają się do tworzenia 
środowisk sprzyjających różnorodności 
biologicznej. Pomagają one również w 
utrzymaniu żywych gleb i dostatecznego 
poziomu wody w ciekach wodnych, co 
sprzyja życiu w środowisku wodnym.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Poprawka 803
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 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 
wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska mogą obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

(74) Ukierunkowanie na rezultaty 
wynikające z modelu realizacji wymaga 
skutecznych ram wykonania, szczególnie 
z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR 
przyczyniają się do realizacji szeroko 
zakrojonych celów ogólnych innych 
wspólnie zarządzanych polityk. 
W przypadku polityki zorientowanej na 
wyniki konieczne jest przeprowadzanie 
rocznej i wieloletniej ewaluacji na 
podstawie wybranych produktów oraz 
wskaźników rezultatu i oddziaływania, 
określonych w ramach realizacji celów, 
monitorowania i ewaluacji. W związku 
z tym należy wybrać ograniczony 
i ukierunkowany zestaw wskaźników, 
który pozwoli na możliwie dokładne 
stwierdzenie, czy wspierana interwencja 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu 
i produktu dotyczące celów w dziedzinie 
klimatu i środowiska, na przykład jakości i 
ilości wody, powinny obejmować 
interwencje określone w krajowych 
instrumentach planowania z dziedziny 
ochrony środowiska i klimatu 
wynikających z prawodawstwa Unii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Poprawka 804
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
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 



AM\1215866PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 
art. 65 niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 
art. 65 niniejszego rozporządzenia;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, 
w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, 
w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych). Mogą one obejmować 
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, 
które mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych zielnych roślin pastewnych 
rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych), które nie były objęte 
płodozmianem w danym gospodarstwie 
rolnym przez okres co najmniej pięciu lat, 
a także które nie były zaorane przez okres 
co najmniej pięciu lat. Definicja obejmuje 
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, 
które mogą nadawać się do wypasu, a 
także inne gatunki, takie jak krzewy lub 
drzewa, które służą do wytwarzania paszy 
dla zwierząt, pod warunkiem że 
zachowano przewagę traw i innych 
zielnych roślin pastewnych;

(iii a) „długoterminową uprawę polową 
trawy" definiuje się jako gatunki traw lub 
gatunki trawiaste uprawiane na gruntach 
ornych przez okres krótszy niż pięć 
kolejnych lat lub dłuższy niż pięć lat, w 
przypadku gdy ma miejsce orka i ponowne 
obsianie. Nie zalicza się jej do celów 
związanych z pochłanianiem dwutlenku 
węgla lub celów klimatycznych.
Państwa członkowskie mogą również 
uznać za trwałe użytki zielone:
a) grunty nadające się do wypasu i 
stanowiące część utrwalonych praktyk 
lokalnych w przypadkach, gdy trawy i 
inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą na 
obszarach wypasu; i/lub
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b) grunty nadające się do wypasu w 
przypadkach, gdy trawy i inne zielne 
rośliny pastewne nie są roślinnością 
dominującą lub nie występują na 
obszarach wypasu;

c) do celów rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich 
„kwalifikujący się hektar” definiuje się 
w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

c) do celów rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich 
„kwalifikujący się hektar” definiuje się 
w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w przypadku 
gdy te użytki rolne wykorzystywane są 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej – są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do celów działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspozycji 
rolnika. W przypadkach należycie 
uzasadnionych względami 
środowiskowymi kwalifikujące się hektary 
mogą również obejmować pewne obszary 
wykorzystywane do działalności rolniczej 
tylko co drugi rok.

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w przypadku 
gdy te użytki rolne wykorzystywane są 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej – są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do celów działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspozycji 
rolnika. W przypadkach należycie 
uzasadnionych względami 
środowiskowymi kwalifikujące się hektary 
mogą również obejmować pewne obszary 
wykorzystywane do działalności rolniczej 
tylko co drugi rok.

które zapewniły prawo do płatności na 
podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 
podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub 
na podstawie systemu płatności 
podstawowej, lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego w tytule 
III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
i które:

które zapewniły prawo do płatności na 
podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 
podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub 
na podstawie systemu płatności 
podstawowej, lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego w tytule 
III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
i które:

– nie są już zgodne z definicją 
„kwalifikującego się hektara” określoną 
w lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
w wyniku wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE;

– nie są już zgodne z definicją 
„kwalifikującego się hektara” określoną 
w lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
w wyniku wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE;

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są zalesione zgodnie 
z art. 31 rozporządzenia (WE) 
nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, w ramach systemu 
krajowego, którego warunki są zgodne 

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są zalesione zgodnie 
z art. 31 rozporządzenia (WE) 
nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, w ramach systemu 
krajowego, którego warunki są zgodne 
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z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego 
rozporządzenia;

z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego 
rozporządzenia;

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są obszarem odłogowanym 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego 
rozporządzenia.

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są obszarem odłogowanym 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego 
rozporządzenia.

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu;

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą 
i nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą 
i nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

e) „młodego rolnika” definiuje się 
w taki sposób, aby uwzględnić:

e) „młodego rolnika” definiuje się 
w taki sposób, aby uwzględnić:

(i) maksymalny wiek 
nieprzekraczający 40 lat;

(i) maksymalny wiek 
nieprzekraczający 40 lat;

(ii) warunek bycia „kierującym 
gospodarstwem”;

(ii) warunek bycia „kierującym 
gospodarstwem”;

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności.

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności.
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15.10.2020 A8-0200/805

Poprawka 805
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
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie troski o środowisko 
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

b) wspieranie i poprawa ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej; osiągnięcie 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

Or. en


