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Poprawka 819
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 43 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43 Rodzaje interwencji w sektorze 
owoców i warzyw

43 Rodzaje interwencji w sektorze 
owoców i warzyw

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 42 lit. a)–h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 42 lit. a)–h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej trzy 
z następujących rodzajów interwencji:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności wody i energii, opakowań 
ekologicznych oraz zmniejszania ilości 
odpadów;

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności wody i energii, opakowań 
ekologicznych, zmniejszania ilości 
odpadów i monitorowania produkcji;

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na oszczędność wody 
i energii, opakowania ekologiczne, 
ograniczanie ilości odpadów, odporność na 
agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu 
związanych ze stosowaniem pestycydów, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) badania naukowe i produkcja 
eksperymentalna, w szczególności 
ukierunkowane na oszczędność wody 
i energii, opakowania ekologiczne, 
ograniczanie ilości odpadów, odporność na 
agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu 
związanych ze stosowaniem pestycydów, 
zapobieganie szkodom powodowanym 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
i zwiększenie wykorzystania odmian 
owoców i warzyw dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

c) produkcja ekologiczna; c) produkcja ekologiczna;

d) integrowana produkcja; d) integrowana produkcja, promocja, 
rozwój i wdrażanie metod produkcji 
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przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy 
i technik produkcji, zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności ochrony wody, gleby i 
innych zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym ograniczaniu uzależnienia 
od środków chemicznych;

e) działania służące ochronie gleby 
i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;

e) działania służące ochronie gleby 
i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;

f) działania służące tworzeniu 
i utrzymywaniu siedlisk sprzyjających 
różnorodności biologicznej lub 
utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona 
jego cech historycznych;

f) działania służące tworzeniu 
i utrzymywaniu siedlisk sprzyjających 
różnorodności biologicznej lub 
utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona 
jego cech historycznych;

g) działania służące oszczędności 
energii, zwiększeniu efektywności 
energetycznej i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

g) działania służące oszczędności 
energii, zwiększeniu efektywności 
energetycznej i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

h) działania służące zwiększeniu 
odporności na agrofagi;

h) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonej odporności upraw na 
agrofagi przez promowanie integrowanej 
ochrony roślin;

i) działania służące poprawie 
wykorzystania zasobów wodnych 
i udoskonaleniu gospodarki wodnej, w tym 
oszczędności wody i odwadniania;

i) działania służące poprawie 
wykorzystania zasobów wodnych 
i udoskonaleniu gospodarki wodnej, w tym 
oszczędności wody i odwadniania;

j) działania i środki służące 
zmniejszeniu wytwarzania odpadów 
i poprawie gospodarowania odpadami;

j) działania i środki służące 
zmniejszeniu wytwarzania odpadów 
i poprawie gospodarowania odpadami;

k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

k) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z sektora 
owoców i warzyw;

l) działania służące łagodzeniu 
zmiany klimatu, przystosowaniu się do 
zmiany klimatu i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

l) działania służące łagodzeniu 
zmiany klimatu, przystosowaniu się do 
zmiany klimatu i zwiększeniu 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych;

m) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

m) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

n) promowanie i informowanie, w tym n) promowanie i informowanie, w tym 
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działania i działalność ukierunkowane na 
dywersyfikację i konsolidację rynków 
owoców i warzyw oraz na informowanie 
o korzyściach zdrowotnych ze spożycia 
owoców i warzyw;

działania i działalność ukierunkowane na 
dywersyfikację i konsolidację rynków 
owoców i warzyw oraz na informowanie 
o korzyściach zdrowotnych ze spożycia 
owoców i warzyw;

o) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia;

o) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
utrzymania i podniesienia jakości 
produktów, poprawy warunków 
rynkowych, ekologii rolnej, 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia;

p) szkolenia i wymiana najlepszych 
praktyk, w szczególności dotyczących 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz wkładu w przystosowanie 
się do zmiany klimatu i jej łagodzenie.

p) szkolenia i wymiana najlepszych 
praktyk, w szczególności dotyczących 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, zrównoważonego stosowania 
pestycydów ograniczających zależność od 
chemikaliów rolniczych oraz wkładu 
w przystosowanie się do zmiany klimatu 
i jej łagodzenie.

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 42 lit. i), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 42 lit. i), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów i zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów i zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

c) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po ich 
obowiązkowym karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego;

c) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po ich 
obowiązkowym karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego;

d) wycofanie z obrotu w celu d) wycofanie z obrotu w celu 
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bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach; bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

e) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

e) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

f) niezbieranie plonów owoców 
i warzyw, polegające na zakończeniu 
bieżącego cyklu produkcyjnego na danym 
obszarze, gdzie produkt jest dobrze 
rozwinięty oraz ma solidną i właściwą 
jakość handlową, z wyłączeniem 
zniszczenia produktów w wyniku zjawisk 
klimatycznych lub chorób;

f) niezbieranie plonów owoców 
i warzyw, polegające na zakończeniu 
bieżącego cyklu produkcyjnego na danym 
obszarze, gdzie produkt jest dobrze 
rozwinięty oraz ma solidną i właściwą 
jakość handlową, z wyłączeniem 
zniszczenia produktów w wyniku zjawisk 
klimatycznych lub chorób;

g) ubezpieczenie zbiorów 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku;

g) ubezpieczenie zbiorów 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku;

h) coaching innych organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub 
producentów indywidualnych;

h) coaching innych organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub 
producentów indywidualnych;

i) wykonanie protokołów 
fitosanitarnych państw trzecich na 
terytorium Unii i zarządzanie tymi 
protokołami w celu ułatwienia dostępu do 
rynków państw trzecich;

i) negocjowanie i wykonanie 
protokołów fitosanitarnych państw trzecich 
na terytorium Unii oraz zarządzanie tymi 
protokołami w celu ułatwienia dostępu do 
rynków państw trzecich;

j) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

j) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

k) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów i zrównoważonego stosowania 
pestycydów.

k) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
zrównoważonych technik zwalczania 
agrofagów, wdrażania integrowanej 
ochrony roślin i zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

3. Państwa członkowskie określają 3. Państwa członkowskie określają 
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w planach strategicznych WPR interwencje 
odpowiadające wybranym zgodnie z ust. 1 
i 2 rodzajom interwencji.

w planach strategicznych WPR interwencje 
odpowiadające wybranym zgodnie z ust. 1 
i 2 rodzajom interwencji.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/820

Poprawka 820
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 51 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

51 Cele w sektorze wina 51 Cele w sektorze wina

W sektorze wina państwa członkowskie 
realizują co najmniej jeden 
z następujących celów:

Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych państwa 
członkowskie realizują następujący cel a) i 
ia) oraz co najmniej jeden z następujących 
celów b)–i) w sektorze wina:

a) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych producentów wina, w tym 
przyczynianie się do usprawnienia 
zrównoważonych systemów produkcji 
i zmniejszenia wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b), f) i h);

a) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych producentów wina, w tym 
przyczynianie się do usprawnienia 
zrównoważonych systemów produkcji 
i zmniejszenia wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko. Obejmuje to 
wdrażanie metod produkcji przyjaznych 
dla środowiska, racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy i technik produkcji, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych, przy jednoczesnym 
ograniczaniu uzależnienia od pestycydów; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. b), f) i h);

b) poprawa wyników unijnych 
przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze 
dostosowanie do popytu na rynku, a także 
zwiększenie ich konkurencyjności 
w odniesieniu do produkcji 
i wprowadzania do obrotu produktów 
sektora wina, w tym oszczędności energii, 
ogólnej efektywności energetycznej oraz 
zrównoważonych procesów; cele te 

b) poprawa wyników unijnych 
przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze 
dostosowanie do popytu na rynku, a także 
zwiększenie ich długoterminowej 
konkurencyjności w odniesieniu do 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów sektora wina, w tym 
oszczędności energii, ogólnej efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonych 
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odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i 
h);

procesów; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. a)–e), lit. g) i h);

c) przyczynianie się do przywrócenia 
równowagi między podażą a popytem na 
unijnym rynku wina w celu zapobieżenia 
kryzysom rynkowym; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a);

c) przyczynianie się do przywrócenia 
równowagi między podażą a popytem na 
unijnym rynku wina w celu zapobieżenia 
kryzysom rynkowym; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a);

d) przyczynianie się do ochrony 
dochodów unijnych producentów wina, 
w przypadku gdy ponoszą straty 
w następstwie klęsk żywiołowych 
i niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
oraz straty spowodowane przez zwierzęta, 
choroby lub inwazje agrofagów; cel ten 
odnosi się do celu określonego w art. 6 
ust. 1 lit. a);

d) przyczynianie się do ochrony 
dochodów unijnych producentów wina, 
w przypadku gdy ponoszą straty 
w następstwie klęsk żywiołowych 
i niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
oraz straty spowodowane przez zwierzęta, 
choroby lub inwazje agrofagów; cel ten 
odnosi się do celu określonego w art. 6 
ust. 1 lit. a);

e) zwiększenie zbywalności 
i konkurencyjności unijnych produktów 
sektora wina, w szczególności przez 
rozwój innowacyjnych produktów, 
procesów i technologii oraz przez 
podnoszenie wartości na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to element 
transferu wiedzy; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c), e) oraz i);

e) zwiększenie zbywalności 
i konkurencyjności unijnych produktów 
sektora wina, w szczególności przez 
rozwój innowacyjnych produktów, 
procesów i technologii oraz przez 
podnoszenie wartości na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to element 
transferu wiedzy; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. a), b), c), e) oraz i);

f) wykorzystywanie produktów 
ubocznych produkcji wina do celów 
przemysłowych i energetycznych, przy 
zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii 
oraz ochrony środowiska naturalnego; cel 
ten odnosi się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

f) wykorzystywanie produktów 
ubocznych i pozostałości produkcji wina 
do celów przemysłowych i 
energetycznych, przy zapewnieniu dobrej 
jakości wina z Unii oraz ochrony 
środowiska naturalnego; cel ten odnosi się 
do celów szczegółowych określonych 
w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

g) przyczynianie się do zwiększenia 
wiedzy konsumentów o odpowiedzialnej 
konsumpcji wina oraz o unijnych 
systemach jakości w odniesieniu do wina; 
cel ten odnosi się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) oraz i);

g) przyczynianie się do zwiększenia 
wiedzy konsumentów o odpowiedzialnej 
konsumpcji wina; cel ten odnosi się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. b) oraz i);

h) zwiększenie konkurencyjności 
unijnych produktów sektora wina 
w krajach trzecich; cel ten odnosi się do 
celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i 
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h);
i) przyczynianie się do zwiększenia 
odporności producentów na wahania 
rynkowe; cel ten odnosi się do celów 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a).

i) przyczynianie się do zwiększenia 
odporności producentów na wahania 
rynkowe; cel ten odnosi się do celów 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a).

ia) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej; cel ten odnosi się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Poprawka 821
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 52 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

52 Rodzaje interwencji w sektorze 
wina

52 Rodzaje interwencji w sektorze 
wina

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
interwencji:

1. W odniesieniu do każdego celu 
spośród celów określonych w art. 51 
państwa członkowskie wybierają w swoich 
planach strategicznych WPR co najmniej 
jeden z następujących rodzajów 
interwencji:

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, 
gdy jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych 
z polecenia właściwego organu państwa 
członkowskiego, lecz z wyłączeniem 
zwykłej odnowy winnic polegającej na 
ponownym sadzeniu na tej samej działce 
tej samej odmiany winorośli w tym samym 
systemie uprawy winorośli po zakończeniu 
naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

a) restrukturyzacja i przekształcenie 
winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, 
gdy jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych 
z polecenia właściwego organu państwa 
członkowskiego, lecz z wyłączeniem 
zwykłej odnowy winnic polegającej na 
ponownym sadzeniu na tej samej działce 
tej samej odmiany winorośli w tym samym 
systemie uprawy winorośli po zakończeniu 
naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

b) inwestycje materialne 
i niematerialne w urządzenia przetwórcze 
i infrastrukturę do produkcji wina, jak 
również w struktury i narzędzia sprzedaży;

b) inwestycje materialne 
i niematerialne w urządzenia przetwórcze 
i infrastrukturę do produkcji wina, jak 
również w struktury i narzędzia sprzedaży;

c) zielone zbiory oznaczające 
całkowite zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru, z wyłączeniem 

c) zielone zbiory oznaczające 
całkowite zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru, z wyłączeniem 
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niezbierania plonów polegającego na 
pozostawieniu winogron o jakości 
handlowej na krzewach pod koniec 
normalnego cyklu produkcyjnego;

niezbierania plonów polegającego na 
pozostawieniu winogron o jakości 
handlowej na krzewach pod koniec 
normalnego cyklu produkcyjnego;

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów;

d) ubezpieczenie zbiorów od utraty 
dochodów w następstwie: niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które mogą być 
porównane do klęski żywiołowej, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub inwazje agrofagów;

e) inwestycje materialne 
i niematerialne w innowacje, obejmujące 
opracowywanie innowacyjnych produktów 
i produktów ubocznych produkcji wina, 
procesów i technologii, inne inwestycje 
podnoszące wartość na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to wymianę 
wiedzy;

e) inwestycje materialne 
i niematerialne w innowacje, obejmujące 
opracowywanie innowacyjnych produktów 
i produktów ubocznych produkcji wina, 
procesów i technologii, inne inwestycje 
podnoszące wartość na każdym etapie 
łańcucha dostaw, włączając w to wymianę 
wiedzy;

f) destylacja produktów ubocznych 
produkcji wina przeprowadzona zgodnie 
z ograniczeniami określonymi w sekcji D 
część II załącznika VIII do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013;

f) destylacja produktów ubocznych 
produkcji wina przeprowadzona zgodnie 
z ograniczeniami określonymi w sekcji D 
część II załącznika VIII do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013;

g) działania informacyjne dotyczące 
win unijnych prowadzone w państwach 
członkowskich w celu zachęcania do 
odpowiedzialnej konsumpcji wina lub 
promowania unijnych systemów jakości 
obejmujących nazwy pochodzenia 
i oznaczenia geograficzne;

g) działania informacyjne dotyczące 
win unijnych prowadzone w państwach 
członkowskich w celu zachęcania do 
odpowiedzialnej konsumpcji wina lub 
promowania unijnych systemów jakości 
obejmujących nazwy pochodzenia 
i oznaczenia geograficzne;

h) promocja w państwach trzecich 
obejmująca co najmniej jeden 
z następujących elementów:

h) promocja w państwach trzecich 
obejmująca co najmniej jeden 
z następujących elementów:

(i) działania PR, promocyjne lub 
reklamowe, w szczególności podkreślające 
wysoki standard produktów unijnych, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 
środowiska;

(i) działania PR, promocyjne lub 
reklamowe, w szczególności podkreślające 
wysoki standard produktów unijnych, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 
środowiska;

(ii) uczestnictwo w imprezach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

(ii) uczestnictwo w imprezach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

(iii) kampanie informacyjne, 
w szczególności dotyczące unijnych 
systemów jakości obejmujących nazwy 

(iii) kampanie informacyjne, 
w szczególności dotyczące unijnych 
systemów jakości obejmujących nazwy 
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pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

(iv) badania nowych rynków, 
koniecznych do rozszerzenia rynków 
zbytu;

(iv) badania nowych rynków, 
koniecznych do rozszerzenia rynków 
zbytu;

(v) badania w celu ewaluacji wyników 
działań informacyjnych i promocyjnych;

(v) badania w celu ewaluacji wyników 
działań informacyjnych i promocyjnych;

(vi) przygotowanie dokumentacji 
technicznej, w tym badań laboratoryjnych 
i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych 
oraz przepisów fitosanitarnych 
i dotyczących higieny, jak również innych 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich w odniesieniu do przywozu 
produktów sektora wina, w celu ułatwienia 
dostępu do rynków państw trzecich;

(vi) przygotowanie dokumentacji 
technicznej, w tym badań laboratoryjnych 
i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych 
oraz przepisów fitosanitarnych 
i dotyczących higieny, jak również innych 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich w odniesieniu do przywozu 
produktów sektora wina, w celu ułatwienia 
dostępu do rynków państw trzecich;

i) pomoc tymczasowa i degresywna 
przeznaczona na pokrycie kosztów 
administracyjnych zakładania funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych.

i) pomoc tymczasowa i degresywna 
przeznaczona na pokrycie kosztów 
administracyjnych zakładania funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych.

ia) działania na rzecz poprawy 
wykorzystania wody i gospodarki wodnej, 
w tym ochrona i odprowadzanie wody;
ib) rolnictwo ekologiczne;
ic) pozostałe działania, w tym 
działania na rzecz:
(i) ochrony gleb i zwiększania zasobów 
węgla w glebie;
(ii) tworzenia lub zachowania siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej 
lub utrzymywaniu krajobrazu, w tym 
ochronie jego cech historycznych;
(iii) poprawy odporności na agrofagi i 
choroby winorośli;
(iv) ograniczenia wytwarzania odpadów i 
poprawy gospodarowania odpadami.

2. Państwa członkowskie w planach 
strategicznych WPR uzasadniają swój 
wybór celów i rodzajów interwencji 
w sektorze wina. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

2. Państwa członkowskie w planach 
strategicznych WPR uzasadniają swój 
wybór celów i rodzajów interwencji 
w sektorze wina. Państwa członkowskie 
określają interwencje w obrębie wybranych 
rodzajów interwencji.

3. Oprócz wymogów określonych 
w tytule V państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 

3. Oprócz wymogów określonych 
w tytule V państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
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harmonogramem realizacji wybranych 
rodzajów interwencji, poszczególne 
interwencje i ogólne zestawienie finansowe 
ze wskazaniem zasobów, które należy 
uruchomić, oraz przewidywanej alokacji 
zasobów na wybrane rodzaje interwencji 
oraz na poszczególne interwencje, zgodnie 
z alokacjami finansowymi określonymi 
w załączniku V.

harmonogramem realizacji wybranych 
rodzajów interwencji, poszczególne 
interwencje i ogólne zestawienie finansowe 
ze wskazaniem zasobów, które należy 
uruchomić, oraz przewidywanej alokacji 
zasobów na wybrane rodzaje interwencji 
oraz na poszczególne interwencje, zgodnie 
z alokacjami finansowymi określonymi 
w załączniku V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Poprawka 822
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 54 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

54 Przepisy szczegółowe dotyczące 
unijnej pomocy finansowej dla sektora 
wina

54 Przepisy szczegółowe dotyczące 
unijnej pomocy finansowej dla sektora 
wina

1. Zainteresowane państwa 
członkowskie zapewniają, aby unijna 
pomoc finansowa na ubezpieczenie 
zbiorów nie zakłócała konkurencji na 
rynku ubezpieczeń.

1. Zainteresowane państwa 
członkowskie zapewniają, aby unijna 
pomoc finansowa na ubezpieczenie 
zbiorów nie zakłócała konkurencji na 
rynku ubezpieczeń.

2. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają oparty na 
obiektywnych kryteriach system 
wykluczający możliwość wypłaty 
indywidualnym producentom wina 
rekompensaty za zielone zbiory 
przekraczającej limit określony w art. 53 
ust. 3.

2. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają oparty na 
obiektywnych kryteriach system 
wykluczający możliwość wypłaty 
indywidualnym producentom wina 
rekompensaty za zielone zbiory 
przekraczającej limit określony w art. 53 
ust. 3.

Kwotę unijnej pomocy na destylację 
produktów ubocznych produkcji wina 
ustala się w odniesieniu do procentowej 
zawartości wyprodukowanego alkoholu 
i liczby hektolitrów. Nie wypłaca się 
żadnej unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zawartości alkoholu 
w produktach ubocznych przeznaczonych 
do destylacji, która przekracza 10 % 
zawartości alkoholu w wyprodukowanym 
winie.

Kwotę unijnej pomocy na destylację 
produktów ubocznych produkcji wina 
ustala się w odniesieniu do procentowej 
zawartości wyprodukowanego alkoholu 
i liczby hektolitrów. Nie wypłaca się 
żadnej unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zawartości alkoholu 
w produktach ubocznych przeznaczonych 
do destylacji, która przekracza 10 % 
zawartości alkoholu w wyprodukowanym 
winie.

Zainteresowane państwa członkowskie 
zapewniają, aby unijna pomoc finansowa 

Zainteresowane państwa członkowskie 
zapewniają, aby unijna pomoc finansowa 
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na destylację produktów ubocznych 
produkcji wina była wypłacana 
destylarniom przetwarzającym produkty 
uboczne wyrobu wina dostarczone w celu 
destylacji z przeznaczeniem na produkcję 
surowego alkoholu o minimalnej 
zawartości alkoholu wynoszącej 92 %.

na destylację produktów ubocznych 
produkcji wina była wypłacana 
destylarniom przetwarzającym produkty 
uboczne wyrobu wina dostarczone w celu 
destylacji z przeznaczeniem na produkcję 
surowego alkoholu o minimalnej 
zawartości alkoholu wynoszącej 92 %.

Unijna pomoc finansowa obejmuje 
płatność ryczałtową przeznaczoną na 
zrekompensowanie kosztów zbiórki 
produktów ubocznych produkcji wina. 
Kwota ta jest przekazywana przez 
gorzelnię producentowi, w przypadku gdy 
koszty te ponosi ten ostatni.

Unijna pomoc finansowa obejmuje 
płatność ryczałtową przeznaczoną na 
zrekompensowanie kosztów zbiórki 
produktów ubocznych produkcji wina. 
Kwota ta jest przekazywana przez 
gorzelnię producentowi, w przypadku gdy 
koszty te ponosi ten ostatni.

Zainteresowane państwa członkowskie 
zapewniają, aby alkohol będący wynikiem 
destylacji produktów ubocznych produkcji 
wina, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. f) i 
na którą przyznano unijną pomoc 
finansową, był stosowany wyłącznie do 
celów przemysłowych lub energetycznych, 
które nie zakłócają konkurencji.

Zainteresowane państwa członkowskie 
zapewniają, aby alkohol będący wynikiem 
destylacji produktów ubocznych produkcji 
wina, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. f) i 
na którą przyznano unijną pomoc 
finansową, był stosowany wyłącznie do 
celów przemysłowych lub energetycznych, 
które nie zakłócają konkurencji.

4. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają w swoich 
planach strategicznych WPR minimalny 
odsetek wydatków na działania mające na 
celu ochronę środowiska, przystosowanie 
się do zmiany klimatu, poprawę 
zrównoważoności systemów i procesów 
produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego 
sektora wina na środowisko, oszczędność 
energii i poprawę ogólnej efektywności 
energetycznej w sektorze wina.

4. Zainteresowane państwa 
członkowskie ustanawiają w swoich 
planach strategicznych WPR minimalny, 
wynoszący 20 %, odsetek wydatków na 
działania mające na celu ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu, poprawę zrównoważoności 
systemów i procesów produkcji, 
zmniejszenie wpływu unijnego sektora 
wina na środowisko, oszczędność energii i 
poprawę ogólnej efektywności 
energetycznej w sektorze wina.

4a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby całkowita roczna kwota otrzymywana 
przez pojedynczego beneficjenta 
ostatecznego za interwencje w sektorze 
wina nie przekraczała 200 000 EUR.
4b. Wsparcie powinno być uzależnione 
od spełnienia wymogów środowiskowych i 
związanych z różnorodnością biologiczną 
wykraczających poza normy minimalne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zachowania elementów krajobrazu i 
wdrażania praktyk związanych z 
zarządzaniem sprzyjających 
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różnorodności biologicznej.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Poprawka 823
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 56 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zmniejszenie wpływu na 
środowisko oraz przyczynianie się do 
działania w dziedzinie klimatu w drodze 
uprawy oliwek; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d) i e);

c) zmniejszenie wpływu na 
środowisko oraz przyczynianie się do 
działania w dziedzinie klimatu, 
przystosowywania się do zmiany klimatu i 
jej łagodzenia w drodze uprawy oliwek, w 
tym dzięki promowaniu krajobrazów 
polikulturowych, zwiększając troskę o 
glebę; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art.6 ust.1 
lit.d), e) i f);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Poprawka 824
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 3 – sekcja 6 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKTOR ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
Artykuł 58a
Cele sektora roślin strączkowych
Niezależnie od przepisów art. 5 i 6 
dotyczących celów ogólnych w sektorze 
roślin strączkowych państwa członkowskie 
realizują następujące cele:
a) system zwiększa produkcję i 
konsumpcję roślin strączkowych w Unii w 
celu poprawy samowystarczalności w 
zakresie żywności i pasz zgodnie z celami 
określonymi w załączniku I;
b) uprawne rośliny strączkowe, które 
podlegają wsparciu za pomocą tych 
płatności, są częścią płodozmianu 
wprowadzanego co najmniej co cztery lata 
lub mieszanki gatunków na 
krótkotrwałych użytkach zielonych na 
gruntach ornych. Jest to zgodne z 
programami na rzecz klimatu i 
środowiska („ekoprogramy”) określonymi 
w art. 28, w ramach których wsparciem 
można objąć płodozmiany wprowadzane 
co cztery lata lub więcej. W ramach 
systemu mogą być wspierane również 
uprawy międzyplonowe lub mieszane, np. 
koniczyny podziemnej, które nie są objęte 
wsparciem w ramach innych środków;
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c) wsparcie może być również udzielane 
na rzecz wypasu na pastwiskach bogatych 
w gatunki lub na rzecz koszenia łąk 
bogatych w gatunki w celu pozyskiwania 
paszy na rzeczywiście trwałych 
pastwiskach, gdzie w runi rosną gatunki 
roślin strączkowych, pod warunkiem że 
nie przeprowadza się tam ponownego 
orania ani ponownego siewu 
(„odświeżanie”);
d) płatności te nie powinny być 
przyznawane na rzecz monokulturowej 
lub stałej uprawy roślin strączkowych;
e) zmniejszenie zależności od mieszanek 
pasz treściwych zawierających soję, 
zwłaszcza soję importowaną pochodzącą z 
terenów, które niedawno zostały wylesione 
lub przekształcone, zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 15, 
zobowiązaniem Unii dotyczącym zerowego 
wylesiania oraz z istniejącymi 
zobowiązaniami przedsiębiorstw 
prywatnych w zakresie zerowego 
wylesiania;
f) zamknięcie obiegów składników 
pokarmowych oraz ograniczenie ich skali 
do lokalnych i regionalnych dorzeczy 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE;
g) rozwinięcie lokalnych i regionalnych 
rynków żywności i paszy dla zwierząt oraz 
odmian nasion dostosowanych do 
lokalnych warunków, których uprawa nie 
wymaga wysokich nakładów.
Środki finansowane w ramach niniejszego 
sektora są zgodne ze zobowiązaniami i 
przepisami Unii w dziedzinie klimatu i 
środowiska oraz nie powodują 
bezpośrednich ani pośrednich zmian w 
użytkowaniu gruntów, w rezultacie 
wywierając prawdziwie pozytywny wpływ 
na globalne emisje gazów cieplarnianych 
zgodnie z globalnym modelem 
zarządzania biosferą (GLOBIOM).
Artykuł 58b
Rodzaje interwencji
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W odniesieniu do celów, o których mowa 
w art. 58a, państwa członkowskie 
wybierają w swoich planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden z 
następujących rodzajów interwencji:
a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne; 
prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz:
(i) ochrona gleb, w tym rzeczywiste i 
udowodnione zwiększanie zasobów węgla 
w glebie bez systematycznego polegania 
na pestycydach;
(ii) poprawa efektywności wykorzystania 
wody i gospodarki wodnej, w tym 
oszczędzania wody;
(iii) promowanie wykorzystania odmian i 
praktyk zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;
(iv) poprawa praktyk związanych z 
zarządzaniem, aby zwiększać odporność 
upraw na agrofagi i zmniejszać ich 
podatność na agrofagi;
(v) ograniczanie stosowania i uzależnienia 
od pestycydów;
(vi) tworzenie i utrzymywanie siedlisk 
rolnych sprzyjających różnorodności 
biologicznej bez stosowania pestycydów;
b) usługi doradcze i pomoc techniczna, 
szczególnie w odniesieniu do 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia, także w zakresie wyboru 
najwłaściwszego płodozmianu przez 
rolników;
c) szkolenia, w tym coaching i wymiana 
najlepszych praktyk;
d) ekologiczna produkcja i techniki 
ekologiczne;
e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru i 
efektywności transportu oraz 
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przechowywania produktów.

Or. en

(Sekcja 6a - artykuł 58 a (nowy)Sekcja 6a - artykuł 58 b (nowy))
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15.10.2020 A8-0200/825

Poprawka 825
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 59 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i racjonalnych ekologicznie 
praktyk uprawy, technik produkcji i metod 
produkcji, racjonalnego ekologicznie 
wykorzystania produktów ubocznych 
i odpadów i gospodarowania nimi, 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych; 
cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 
lit. e) i f);

d) promocja, rozwój i wdrażanie 
metod produkcji przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, standardów 
dobrostanu zwierząt, odpornych na 
agrofagi i choroby oraz racjonalnych 
ekologicznie praktyk uprawy, w tym przez 
zachęcanie do integrowanej ochrony 
roślin, technik produkcji i metod 
produkcji, środków służących poprawie 
bezpieczeństwa biologicznego i odporności 
na choroby zwierząt przy jednoczesnym 
ograniczeniu stosowania antybiotyków, 
racjonalnego ekologicznie wykorzystania 
produktów ubocznych i odpadów 
i gospodarowania nimi, przywracania i 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, w szczególności ochrony 
wody, gleby i innych zasobów naturalnych, 
redukcji emisji oraz efektywności 
energetycznej; cele te odnoszą się do 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 lit. e) i f);

Or. en


