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15.10.2020 A8-0200/806

Poprawka 806
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 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 Cele szczegółowe 6 Cele szczegółowe

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, w szczególności przez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
rolno-spożywczym, w tym dzięki 
zwiększeniu usuwania i sekwestracji 
dwutlenku węgla w glebie, zgodnie z 
porozumieniem paryskim;

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze;

e) przyczynianie się do ochrony i 
poprawy jakości powietrza i wody przy 
jednoczesnym ograniczaniu stosowania 
pestycydów i antybiotyków, a także 
promowanie bardziej zrównoważonego 
zużycia wody oraz przyczynianie się do 
ochrony i poprawy gleby;
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f) przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu;

f) wzmacnianie usług 
ekosystemowych, w tym na obszarach 
wiejskich, oraz powstrzymanie i 
odwrócenie procesu utraty różnorodności 
biologicznej, w tym w odniesieniu do 
owadów zapylających; przyczynianie się 
do ochrony, zachowania i poprawy stanu 
siedlisk, systemów gospodarki rolnej o 
wysokiej wartości przyrodniczej, 
gatunków i krajobrazu;

g) przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

g) przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, równości płci oraz 
rozwoju lokalnego i rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich, 
takich jak obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, w tym zrównoważonej 
biogospodarki, gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zrównoważonego 
rolnictwa i leśnictwa, w celu osiągnięcia 
spójności społecznej i terytorialnej;

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, zapobiegania marnotrawieniu 
żywności, jak również dobrostanu 
zwierząt.

i) poprawa reakcji rolnictwa Unii na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i 
zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w 
składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, rolnictwa niskonakładowego i 
rolnictwa ekologicznego, ograniczenia 
marnotrawieniu żywności, jak również 
zapobiegania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i poprawy 
dobrostanu zwierząt.

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia 
w ramach WPR.

2. Realizując cele szczegółowe, 
państwa członkowskie zapewniają 
uproszczenie i dobre wyniki wsparcia 
w ramach WPR.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Poprawka 807
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 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Zrównoważony rozwój

Do osiągniecia celów planów 
strategicznych WPR dąży się w sposób 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 
oraz z myślą o zachowaniu, ochronie i 
poprawie jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają, aby 
podczas przygotowywania i realizacji 
celów szczegółowych WPR były 
promowane wymogi ochrony środowiska, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowanie się do niej, różnorodność 
biologiczna, odporność na klęski 
żywiołowe oraz ograniczanie ryzyka i 
zapobieganie mu. Interwencje są 
planowane i przeprowadzane zgodnie z 
zasadą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, określoną w art. 208 TFUE. 
Komisja sprawdza tę spójność strategiczną 
zgodnie z procedurą określoną w tytule V 
rozdział III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Poprawka 808
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 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Zgodność z porozumieniem paryskim

1. Cele planów strategicznych WPR są 
wdrażane zgodnie z porozumieniem 
paryskim oraz z myślą o osiągnięciu 
globalnych celów określonych 
w porozumieniu paryskim, a także 
wypełnieniu zobowiązań określonych we 
wkładzie ustalonym przez Unię i wkładzie 
ustalonym na poziomie krajowym przez 
państwa członkowskie.
2. WPR ma na celu zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze rolno-
spożywczym w Unii o 30 % do 2027 r.
3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ich plany strategiczne WPR były zgodne 
z już ustanowionymi długoterminowymi 
celami krajowymi, określonymi 
w instrumentach prawnych, o których 
mowa w załączniku XI, lub wynikającymi 
z tych instrumentów, a także z celami 
określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu.
4. Przed zatwierdzeniem planów 
strategicznych WPR Komisja upewnia się, 
że połączenie wszystkich celów i środków 
planów strategicznych WPR umożliwi 
osiągnięcie celów klimatycznych 
określonych w niniejszym artykule.
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5. W celu utrzymania równych szans w 
całej Unii Komisja dopilnowuje, aby 
krajowe cele i środki w dziedzinie klimatu 
każdego państwa członkowskiego były 
podobne.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Poprawka 809
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 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Globalny wymiar WPR

1. Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i 
państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie celów współpracy na rzecz 
rozwoju we wszystkich interwencjach w 
ramach WPR oraz przestrzegają prawa do 
pożywienia, a także prawa do rozwoju.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby strategiczne plany WPR przyczyniały 
się w możliwie największym stopniu do 
terminowego osiągnięcia celów 
określonych w Agendzie zrównoważonego 
rozwoju 2030, w szczególności celu 
zrównoważonego rozwoju nr 2, nr 10, nr 
12 i nr 13, a także celów określonych w 
porozumieniu paryskim. W związku z tym 
interwencje w ramach WPR:
(i) przyczyniają się do rozwoju 
zróżnicowanego i zrównoważonego 
rolnictwa oraz odpornych praktyk 
agroekologicznych zarówno w Unii, jak i 
w krajach partnerskich,
(ii) przyczyniają się do zachowania 
genetycznej różnorodności nasion, roślin 
uprawnych, zwierząt gospodarskich i 
udomowionych, a także spokrewnionych z 
nimi gatunków dzikich, zarówno w Unii, 
jak i w krajach partnerskich,
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(iii) przyczyniają się do wykorzystania 
potencjału drobnych producentów 
rolnych, małych przedsiębiorstw rolnych, 
w szczególności kobiet rolników, ludności 
tubylczej zajmującej się produkcją rolną 
oraz pasterzy, zarówno w Unii, jak i w 
krajach partnerskich,
(iv) przyczyniają się do rozwoju lokalnych 
systemów żywnościowych oraz rynków 
krajowych i regionalnych, zarówno w 
Unii, jak i w krajach partnerskich, w celu 
ograniczenia zależności od przywozu 
żywności i skrócenia łańcuchów 
żywnościowych,
(v) kładą kres praktykom handlowym 
zakłócającym światowy handel na 
rynkach rolnych,
(vi) w pełni uwzględniają środki w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej,
(vii) są zgodne z zasadą „najpierw klimat, 
potem handel”.
3. Zgodność WPR ze spójnością polityki 
na rzecz rozwoju jest regularnie oceniana, 
między innymi przy użyciu danych z 
mechanizmu monitorowania określonego 
w art. 119a. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące wyników oceny i 
odpowiedzi politycznej Unii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Poprawka 810
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 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 Zasada i zakres stosowania 11 Zasada i zakres stosowania

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania określonych 
w prawie Unii ani norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, 
w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
na beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II i 
III niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67 nakłada się kary 
administracyjne, jeżeli nie spełniają oni – 
w stosownych przypadkach – wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
określonych w prawie Unii ani norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska wymienionych w załączniku 
III, ustanowionych w planie strategicznym 
WPR, w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym woda, 
powietrze, gleba, różnorodność 
biologiczna i usługi ekosystemowe;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

c) dobrostan zwierząt. c) dobrostan zwierząt.

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

2. Przepisy dotyczące skutecznego i 
odstraszającego systemu kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
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(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Poprawka 811
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
Tytuł III – rozdział I – sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo ekologiczne
Artykuł 13a
Rolnictwo ekologiczne
Zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/8481a 
rolnictwo ekologiczne to certyfikowany 
system rolnictwa, który może przyczynić 
się do osiągnięcia wielu celów 
szczegółowych WPR określonych w art. 6 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Ze 
względu na korzyści płynące z rolnictwa 
ekologicznego, jak również rosnący popyt 
na produkty rolnictwa ekologicznego, za 
którym wciąż nie nadąża wzrost produkcji, 
państwa członkowskie oceniają poziom 
wsparcia potrzebnego dla gruntów 
rolnych zarządzanych w ramach 
certyfikacji ekologicznej. Państwa 
członkowskie włączają do swoich planów 
strategicznych WPR analizę produkcji 
sektora ekologicznego, przewidywanego 
popytu oraz potencjału tego sektora w 
zakresie osiągania celów WPR, a także 
określają cele w zakresie zwiększenia 
udziału gruntów rolnych objętych 
zarządzaniem ekologicznym, a także 
rozwoju całego łańcucha dostaw 
ekologicznych. Na podstawie tej oceny 
państwa członkowskie określają 
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odpowiedni poziom wsparcia służącego 
przejściu na działalność ekologiczną i jej 
utrzymanie za pośrednictwem środków 
rozwoju obszarów wiejskich określonych 
w art. 65 lub ekoprogramów określonych 
w art. 28 albo połączenia obu tych metod i 
zapewniają, aby przydzielone budżety 
odpowiadały oczekiwanemu wzrostowi 
produkcji ekologicznej.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 
14.6.2018, s. 1).

Or. en

(Tytuł 3 – rozdział 1 – sekcja 3a (nowa) – artykuł 13a (nowy))
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15.10.2020 A8-0200/812

Poprawka 812
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 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Następujące kategorie beneficjentów nie 
kwalifikują się do płatności w ramach 
wsparcia dochodu za pośrednictwem 
EFRG:
a) politycy krajowi lub regionalni lub 
urzędnicy służby cywilnej bezpośrednio 
lub pośrednio odpowiedzialni za 
planowanie i nadzorowanie dystrybucji 
dotacji w ramach WPR i zarządzanie nią;
b) członkowie rodzin osób, o których 
mowa w lit. a).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Poprawka 813
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 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 Przepisy ogólne 17 Przepisy ogólne

1. Państwa członkowskie zapewniają 
podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności („podstawowe wsparcie 
dochodu”) na warunkach określonych 
w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności („podstawowe wsparcie 
dochodu”) na warunkach określonych 
w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
podstawowe wsparcie dochodu w formie 
rocznej płatności na kwalifikujący się 
hektar niezwiązanej z wielkością 
produkcji.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
podstawowe wsparcie dochodu w formie 
rocznej płatności na kwalifikujący się 
hektar niezwiązanej z wielkością 
produkcji.

3. Nie naruszając przepisów art. 19–
24, udziela się podstawowego wsparcia 
dochodu dla każdego kwalifikującego się 
hektara zadeklarowanego przez osobę 
faktycznie prowadzącą działalność 
rolniczą.

3. Nie naruszając przepisów art. 19–
24, udziela się podstawowego wsparcia 
dochodu dla każdego kwalifikującego się 
hektara zadeklarowanego przez osobę 
faktycznie prowadzącą działalność 
rolniczą.

3a. Wsparcie ustanowione w niniejszej 
podsekcji nie może w żadnym wypadku 
przynosić korzyści systemom 
produkcyjnym mającym negatywny wpływ 
na środowisko lub na państwa trzecie ani 
naruszać zgodności z aktami 
ustawodawczymi, o których mowa w 
załączniku XI.
3b. Wsparcia na podstawie niniejszej 
podsekcji nie wykorzystuje się do 
finansowania skoncentrowanego 
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karmienia zwierząt.
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15.10.2020 A8-0200/814

Poprawka 814
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 22 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadkach wymienionych w 
lit. a) i b) państwa członkowskie mogą 
przyznać pierwszeństwo kobietom, aby 
osiągnąć cel, o którym mowa w art. 6 ust. 
1 lit. h).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Poprawka 815
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 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 
wywoływało zakłóceń na rynkach 
krajowych lub międzynarodowych;
d) udzielenie wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji nie 
wywoływało skutków handlowych 
szkodliwych dla inwestycji w sektorze 
rolno-spożywczym oraz rozwoju produkcji 
i przetwórstwa w partnerskich krajach 
rozwijających się;
e) dobrowolne wsparcie związane z 
wielkością produkcji nie było udzielane na 
rynkach przechodzących kryzys ze 
względu na nadprodukcję lub nadwyżkę 
podaży;
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f) wsparcie na produkcję zwierzęcą było 
udzielane wyłącznie dla obszarów o 
niskiej gęstości zaludnienia w ramach 
limitów pojemności ekologicznej 
określonych dorzeczy zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE i było powiązane z 
dostatecznymi powierzchniami upraw 
paszowych lub pastwisk, które powinno 
się utrzymywać bez wkładu z zewnątrz.
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


