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Poprawka 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie w 
sprawie kobiet i ich roli na obszarach 
wiejskich,

Or. es

Poprawka 22
John Stuart Agnew

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej.

(2) Należy zrezygnować z dalszej 
realizacji programu europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., ponieważ nie 
stanowi on dobrego sposobu 
wykorzystania pieniędzy podatników.

Or. en

Poprawka 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej.

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej oraz polityki w dziedzinie gruntów, a 
także wpływu tych obszarów polityki na 
kobiety wykonujące pracę w 
gospodarstwach rolnych.

Or. es

Poprawka 24
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej.

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej oraz polityki wspierającej osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju.
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Or. en

Poprawka 25
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej.

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania, oceny i przeglądu
powiązanych polityk, w szczególności 
wspólnej polityki rolnej i środowiskowej, 
polityki łagodzenia zmiany klimatu i 
dostosowywania się do niej.

Or. en

Poprawka 26
Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 

(2) Program europejskich badań 
dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych, które przeprowadzane były w Unii 
Europejskiej od 1966 r., należy 
kontynuować w celu badania tendencji w 
zakresie struktury gospodarstw rolnych na 
szczeblu unijnym i zapewnienia 
statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny powiązanych 
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polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej.

polityk, w szczególności wspólnej polityki 
rolnej i działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, polityki środowiskowej, polityki 
łagodzenia zmiany klimatu i 
dostosowywania się do niej.

Or. it

Poprawka 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W przyszłości gromadzenie danych 
statystycznych dotyczących struktury 
gospodarstw rolnych należy 
zsynchronizować z okresami reform WPR, 
tak aby podczas procesu decyzyjnego 
dysponowano aktualnymi danymi.

Or. es

Poprawka 28
John Stuart Agnew

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Międzynarodowa ocena statystyk 
rolnych doprowadziła do utworzenia 
Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), światowej strategii na rzecz 
poprawy statystyk dotyczących rolnictwa i 
obszarów wiejskich, która została 
zatwierdzona przez Komitet Statystyki 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNSC) w 2010 r. Europejskie statystyki 
rolne powinny, w miarę potrzeb, być 
tworzone zgodnie z zaleceniami światowej 
strategii na rzecz poprawy statystyk 

skreśla się
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dotyczących rolnictwa i obszarów 
wiejskich, a także światowego programu 
FAO dotyczącego spisu gospodarstw 
rolnych w 2020 r.

Or. en

Poprawka 29
Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Spójność i zgodność danych oraz 
jednolitość formatów zgłaszania danych
są wymogami mającymi zasadnicze 
znaczenie dla opracowywania 
europejskich statystyk rolnych, a w 
szczególności dla efektywności procesów 
zbierania, przetwarzania i 
rozpowszechniania uzyskanych wyników 
oraz ich jakości.

Or. it

Poprawka 30
Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Treści zbieranych danych 
statystycznych powinny być wybierane tak, 
aby służyły osiągnięciu celu, jakim jest 
opracowanie bardziej ukierunkowanych i 
zdecydowanych działań w zakresie polityki 
rolnej i polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, uwzględniających w pierwszej 
kolejności potrzeby producentów i 
konsumentów w Unii Europejskiej.
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Or. it

Poprawka 31
John Stuart Agnew

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na kolejne dziesięciolecie 
powinien zostać ustanowiony 
wielofunkcyjny program przeprowadzania 
badań gospodarstw rolnych, który 
stanowiłby ramy dla zharmonizowanych, 
porównywalnych i spójnych statystyk.

skreśla się

Or. en

Poprawka 32
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na kolejne dziesięciolecie powinien 
zostać ustanowiony wielofunkcyjny 
program przeprowadzania badań 
gospodarstw rolnych, który stanowiłby 
ramy dla zharmonizowanych, 
porównywalnych i spójnych statystyk.

(4) Na kolejne dziesięciolecie powinien 
zostać ustanowiony wielofunkcyjny 
program przeprowadzania badań 
gospodarstw rolnych, który stanowiłby 
ramy dla zharmonizowanych, 
porównywalnych i spójnych statystyk. Aby 
zapobiegać kryzysom w sektorze 
rolnictwa, Komisja powinna gromadzić 
statystyki rolne w celu opracowywania 
prognoz na podstawie zdolności 
absorpcyjnej rynku.

Or. ro

Poprawka 33
John Stuart Agnew
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Strategia dotycząca statystyk 
rolnych na rok 2020 i na okres późniejszy, 
ustanowiona przez Komitet ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego 
(ESSC) w listopadzie 2015 r., przewiduje 
przyjęcie dwóch rozporządzeń ramowych 
obejmujących wszystkie aspekty statystyk 
rolnych, z wyjątkiem rachunków 
gospodarczych dla rolnictwa. Niniejsze 
rozporządzenie dotyczące zintegrowanych 
statystyk rolnych jest jednym z tych 
rozporządzeń ramowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 34
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do celów harmonizacji i 
porównywalności informacji dotyczących 
struktury gospodarstw rolnych oraz w celu 
zaspokojenia bieżących potrzeb organizacji 
jednolitego rynku, a w szczególności 
sektorów owoców i wina, od roku 2023
rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady7

powinno być połączone z informacjami 
strukturalnymi na poziomie gospodarstw 
rolnych. W konsekwencji należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr 1337/2011.

(6) Do celów harmonizacji i 
porównywalności informacji dotyczących 
struktury gospodarstw rolnych oraz w celu 
zaspokojenia bieżących potrzeb organizacji 
jednolitego rynku, a w szczególności 
sektorów owoców i wina, od roku 2020
rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady7

powinno być połączone z informacjami 
strukturalnymi na poziomie gospodarstw 
rolnych. W konsekwencji należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr 1337/2011.

__________________ __________________

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
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statystyk europejskich dotyczących upraw 
trwałych oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 
2001/109/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).

statystyk europejskich dotyczących upraw 
trwałych oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 
2001/109/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest lepsze dostosowanie terminów kolejnej reformy WPR oraz 
skoordynowanie dziesięcioletniego cyklu spisu z celem zrównoważonego rozwoju do roku 
2030.

Poprawka 35
John Stuart Agnew

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Porównywalne statystyki dotyczące
struktury gospodarstw rolnych pochodzące
ze wszystkich państw członkowskich są 
istotne dla określenia stopnia rozwoju 
wspólnej polityki rolnej. Dlatego też w 
odniesieniu do badanych cech należy w 
miarę możliwości stosować standardowe 
klasyfikacje i wspólne definicje.

(7) Uzyskanie porównywalnych
statystyk dotyczących struktury 
gospodarstw rolnych pochodzących ze 
wszystkich państw członkowskich jest 
niemal niemożliwe z uwagi na ogromne 
różnice w strukturze gospodarstw i 
zarządzaniu nimi między poszczególnymi 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 36
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Porównywalne statystyki dotyczące 
struktury gospodarstw rolnych pochodzące 
ze wszystkich państw członkowskich są 
istotne dla określenia stopnia rozwoju 

(7) Porównywalne statystyki dotyczące 
struktury gospodarstw rolnych pochodzące 
ze wszystkich państw członkowskich są 
istotne dla określenia stopnia rozwoju 
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wspólnej polityki rolnej. Dlatego też w 
odniesieniu do badanych cech należy w 
miarę możliwości stosować standardowe 
klasyfikacje i wspólne definicje.

wspólnej polityki rolnej. Proces 
gromadzenia danych statystycznych i ich 
przeglądu powinien stanowić działanie 
polegające na monitorowaniu starań 
politycznych na rzecz osiągnięcia 
równości między poszczególnymi 
państwami, regionami i rolnikami w całej 
Unii. Dlatego też w odniesieniu do 
badanych cech należy w miarę możliwości 
stosować standardowe klasyfikacje i 
wspólne definicje.

Or. en

Poprawka 37
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Porównywalne statystyki dotyczące 
struktury gospodarstw rolnych pochodzące 
ze wszystkich państw członkowskich są 
istotne dla określenia stopnia rozwoju 
wspólnej polityki rolnej. Dlatego też w 
odniesieniu do badanych cech należy w 
miarę możliwości stosować standardowe 
klasyfikacje i wspólne definicje.

(7) Porównywalne statystyki dotyczące 
struktury gospodarstw rolnych pochodzące
ze wszystkich państw członkowskich są 
istotne dla maksymalnego zwiększenia 
skuteczności wdrażanej polityki rolnej. 
Dlatego też w odniesieniu do badanych 
cech należy w miarę możliwości stosować 
standardowe klasyfikacje i wspólne 
definicje.

Or. el

Poprawka 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Spójność i porównywalność 
danych oraz jednolitość formatów ich 
zgłaszania są wymogami mającymi 
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zasadnicze znaczenie dla opracowywania 
europejskich statystyk rolnych, a w 
szczególności dla zapewnienia 
efektywności procesów zbierania, 
przetwarzania i rozpowszechniania 
uzyskanych wyników oraz ich jakości.

Or. it

Poprawka 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Państwa członkowskie, w których 
okresy prac w terenie w związku z 
badaniem na rok 2020 pokrywają się z 
pracami przewidzianymi w ramach 
przeprowadzanego co dziesięć lat spisu 
ludności, mogą przyspieszyć realizację 
badania dotyczącego gospodarstw rolnych 
o rok w celu ograniczenia znacznych 
obciążeń związanych z przygotowaniem 
tych dwóch dużych spisów.

Or. es

Poprawka 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania gospodarstw rolnych i 
administracji krajowych, powinny zostać 
ustanowione progi wyłączające mało 
istotne elementy badania z podstawowych 
podmiotów, co do których mają być 
gromadzone dane.

(9) Jest istotne, aby w toku wdrażania 
niniejszego rozporządzenia uniknąć
niepotrzebnych obciążeń i kosztów dla
gospodarstw rolnych i administracji 
krajowych. W tym kontekście powinny 
zostać ustanowione progi wyłączające 
mało istotne elementy badania z 
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podstawowych podmiotów, co do których 
mają być gromadzone dane.

Or. en

Poprawka 41
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania gospodarstw rolnych i 
administracji krajowych, powinny zostać 
ustanowione progi wyłączające mało 
istotne elementy badania z podstawowych 
podmiotów, co do których mają być 
gromadzone dane.

(9) Aby uniknąć niepotrzebnego 
obciążania gospodarstw rolnych i 
administracji krajowych, powinny zostać 
ustanowione progi wyłączające mało 
istotne elementy badania z podstawowych 
podmiotów, co do których mają być 
gromadzone dane. Aby opracować 
skuteczne działania polityczne w celu 
wspierania i zachowania małych 
podmiotów rolniczych, potrzebne jest 
zarazem pozyskanie danych na temat tej 
kohorty gospodarstw o określonych 
rozmiarach.

Or. en

Poprawka 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Istotne jest, aby zminimalizować 
obciążenia administracyjne dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, których zasoby 
strukturalne i organizacyjne mogą być 
niewystarczające do umożliwienia 
częstego zbierania szczegółowych danych.
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Or. it

Poprawka 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zmniejszenia obciążenia 
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich.

(11) W celu zmniejszenia obciążenia 
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich.
KUS oraz inne organy państw 
członkowskich muszą zapewnić wszelkie 
instrumenty, tak aby kosztem 
gromadzenia danych nie obciążono 
wyłącznie osób objętych badaniem. 
Organy muszą ułatwić – za 
pośrednictwem wyspecjalizowanego 
personelu administracji publicznej –
proces gromadzenia danych, 
przeprowadzając go w miejscu 
zamieszkania osoby objętej badaniem. 

Or. es

Poprawka 44
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zmniejszenia obciążenia 
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 

(11) W celu zmniejszenia obciążenia 
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 
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rozpowszechniania statystyk europejskich. rozpowszechniania statystyk europejskich.
W celu gromadzenia niniejszych KUS i 
inne organy krajowe w żadnym przypadku 
nie mogą korzystać z nieproporcjonalnych 
środków, takich jak wprowadzanie 
grzywien, w przypadku gdy rolnicy nie 
chcą wziąć udziału w badaniu.

Or. nl

Poprawka 45
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zmniejszenia obciążenia 
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich.

(11) W celu zmniejszenia obciążenia
respondentów krajowe urzędy statystyczne
(KUS) oraz inne krajowe organy – za 
zgodą właściwych organów – powinny 
mieć dostęp do danych administracyjnych 
w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 
do opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich.

Or. el

Poprawka 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie lub 
właściwe organy krajowe dążą do jak 
największego uproszczenia procesu 
gromadzenia danych statystycznych z 
gospodarstw rolnych. W tym kontekście 
należy wspierać wykorzystywanie 
rozwiązań cyfrowych.
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Or. en

Poprawka 47
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić elastyczność 
europejskiego systemu statystyk rolnych 
oraz uproszczenie i modernizację statystyk 
rolnych, zmienne, które mają być 
gromadzone, powinny być przypisane do 
odrębnych grup (dane podstawowe i 
moduły) różniących się pod względem 
częstotliwości lub reprezentatywności, 
bądź obu tych elementów.

(12) Aby zapewnić elastyczność 
europejskiego systemu statystyk rolnych 
oraz uproszczenie i modernizację statystyk 
rolnych, zmienne, które mają być 
gromadzone, powinny być przypisane do 
odrębnych grup (dane podstawowe i 
moduły) różniących się pod względem 
częstotliwości lub reprezentatywności, 
bądź obu tych elementów. Państwa 
członkowskie nie mogą zmuszać rolników 
do uczestniczenia w badaniach – w celu 
zagwarantowaniu reprezentatywności tych 
badań – przez zastosowanie 
nieproporcjonalnych środków, takich jak 
grzywny.

Or. nl

Poprawka 48
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić elastyczność 
europejskiego systemu statystyk rolnych 
oraz uproszczenie i modernizację statystyk 
rolnych, zmienne, które mają być 
gromadzone, powinny być przypisane do 
odrębnych grup (dane podstawowe i 
moduły) różniących się pod względem 
częstotliwości lub reprezentatywności, 
bądź obu tych elementów.

(12) Aby zapewnić elastyczność 
europejskiego systemu statystyk rolnych 
oraz uproszczenie i modernizację statystyk 
rolnych, zmienne, które mają być 
gromadzone, powinny być przypisane do 
odrębnych grup (dane podstawowe i 
moduły) różniących się pod względem 
częstotliwości lub reprezentatywności, 
bądź obu tych elementów. W europejskim 
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systemie statystyk rolnych należy 
uwzględniać najnowsze osiągnięcia w 
dziedzinie technologii cyfrowej przy 
opracowywaniu instrumentów i metod 
gromadzenia danych statystycznych.

Or. ro

Poprawka 49
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Gromadzenie informacji na temat 
substancji biogennych, zużycia wody i 
metod produkcji rolnej stosowanych w 
gospodarstwach rolnych powinno zostać 
ulepszone, aby dostarczyć dodatkowych 
danych statystycznych umożliwiających 
opracowanie polityki rolnośrodowiskowej 
oraz poprawę jakości wskaźników 
rolnośrodowiskowych.

(13) Gromadzenie informacji na temat 
substancji biogennych, zużycia wody i 
metod produkcji rolnej stosowanych w 
gospodarstwach rolnych powinno zostać 
ulepszone, aby dostarczyć dodatkowych i 
bardziej precyzyjnych danych 
statystycznych umożliwiających 
opracowanie polityki rolnośrodowiskowej 
oraz poprawę jakości wskaźników 
rolnośrodowiskowych.

Or. el

Poprawka 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy mieć na uwadze 
konieczność usprawnienia procesu 
gromadzenia danych dotyczących zmian 
wykorzystywania gruntów, zmian ich 
właścicieli, gruntów wywłaszczonych na 
potrzeby budowy infrastruktury oraz 
łatwości dostępu do gruntów dla osób 
pragnących rozpocząć działalność 
rolniczą lub potrzebujących większej ilości 
gruntu w celu rozszerzenia niewielkich 
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gospodarstw.

Or. es

Poprawka 51
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy udoskonalić gromadzenie 
danych dotyczących młodych rolników lub 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, tak aby zapewnić lepsze 
podstawy dla polityki rolnej stojącej przed 
nowymi wyzwaniami, takimi jak wymiana 
pokoleń i wyludnianie obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Należy mieć na uwadze 
konieczność usprawnienia procesu 
gromadzenia danych dotyczących 
trudności, jakie napotykają ludzie młodzi 
pragnący rozpocząć działalność rolniczą, 
a także trwałości prowadzenia takiej 
działalności.

Or. es

Poprawka 53
Maria Lidia Senra Rodríguez



AM\1127455PL.docx 19/53 PE606.020v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Należy mieć na uwadze 
konieczność dysponowania danymi z 
podziałem według płci, tak aby można 
było poznać skutki polityki europejskiej 
dla kobiet pracujących w rolnictwie.

Or. es

Poprawka 54
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisja ma obowiązek 
przestrzegać poufności danych 
przekazywanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady9. Należy 
zapewnić niezbędną ochronę poufności 
danych, między innymi poprzez 
ograniczenie parametrów dotyczących 
położenia do analizy przestrzennej i 
odpowiednie agregowanie danych przy 
publikacji statystyk. Dlatego należy 
opracować zharmonizowane podejście do 
ochrony poufności i jakości dotyczące 
rozpowszechniania danych.

(15) Komisja ma obowiązek 
przestrzegać poufności danych 
przekazywanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady9. Należy 
zapewnić niezbędną ochronę poufności 
danych, między innymi poprzez 
ograniczenie parametrów dotyczących 
położenia do analizy przestrzennej i 
odpowiednie agregowanie danych przy 
publikacji statystyk. Dlatego należy 
opracować zharmonizowane podejście do 
ochrony poufności i jakości dotyczące 
rozpowszechniania danych. Podstawowym 
wstępnym warunkiem jest wyraźne 
wskazanie podmiotów obsługujących 
poufne dane w ramach procedur 
zapewniających ochronę poufności oraz 
wyszczególnienie podmiotów trzecich 
uprawnionych do żądania tego rodzaju 
danych.

__________________ __________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
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z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 
statystyki europejskiej oraz uchylające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 
sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich 
danych statystycznych objętych zasadą 
poufności, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 
oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 
Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, 
s. 164).

z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 
statystyki europejskiej oraz uchylające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 
sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich 
danych statystycznych objętych zasadą 
poufności, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 
oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 
Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, 
s. 164).

Or. el

Poprawka 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W okresie po roku 2020 należy 
dokonać przeglądu aspektów
ekonomicznych niniejszego 
rozporządzenia z uwzględnieniem nowych 
WRF oraz innych istotnych zmian w 
instrumentach UE. Na podstawie 
dokonanego przeglądu Komisja powinna 
zaproponować stosowne zmiany do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 
stanowi ramy odniesienia dla statystyk 
europejskich i zobowiązuje państwa 
członkowskie do przestrzegania zasad 
statystycznych i kryteriów jakościowych 
określonych w jego przepisach. 
Sprawozdania dotyczące jakości są 
niezbędne do oceny, poprawy i 
informowania o jakości statystyk 
europejskich. ESSC zatwierdził standard 
Europejskiego Systemu Statystycznego
(ESS) odnoszący się do sprawozdań 
dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Ten
standard ESS powinien przyczynić się do 
harmonizacji sprawozdawczości 
dotyczącej jakości na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

(22) Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 
stanowi ramy odniesienia dla statystyk 
europejskich i zobowiązuje ono państwa 
członkowskie do przestrzegania zasad 
statystycznych i kryteriów jakościowych 
określonych w jego przepisach. 
Sprawozdania dotyczące jakości są 
niezbędne do oceny, poprawy i 
informowania o jakości statystyk 
europejskich. ESSC zatwierdził standard 
Europejskiego Systemu Statystycznego
(ESS) odnoszący się do sprawozdań 
dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Ten 
standard ESS powinien przyczynić się do 
harmonizacji sprawozdawczości 
dotyczącej jakości na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do określania opisów cech wymienionych 
w załączniku III i elementów technicznych 
danych, które należy przekazywać, 
określających informacje, które należy 
dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do 
określania formy i treści sprawozdań 
dotyczących jakości. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114

z dnia 16 lutego 2011 r.

(24) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do określania opisów cech wymienionych 
w załączniku III i elementów technicznych 
danych, które należy przekazywać, 
określających informacje, które należy 
dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do 
określania formy i treści sprawozdań 
dotyczących jakości. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114

z dnia 16 lutego 2011 r. oraz uwzględniać 
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takie aspekty, jak koszty i obciążenia 
administracyjne dla gospodarstw rolnych i 
państw członkowskich.

__________________ __________________

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące 
mechanizmów kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące 
mechanizmów kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Poprawka 58
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do określania opisów cech wymienionych 
w załączniku III i elementów technicznych 
danych, które należy przekazywać, 
określających informacje, które należy 
dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do 
określania formy i treści sprawozdań 
dotyczących jakości. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114 z 
dnia 16 lutego 2011 r.

(24) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do określania opisów cech wymienionych 
w załączniku III i elementów technicznych 
danych, które należy przekazywać, 
określających informacje, które należy 
dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do 
określania formy i treści sprawozdań 
dotyczących jakości. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114 z 
dnia 16 lutego 2011 r. W tym miejscu 
należy podkreślić potrzebę współpracy 
Komisji z właściwymi organami państw 
członkowskich.

__________________ __________________

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
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przepisy i zasady ogólne dotyczące 
mechanizmów kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

przepisy i zasady ogólne dotyczące 
mechanizmów kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

Or. el

Poprawka 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu uwzględnienia 
pojawiających się potrzeb w zakresie 
danych, wynikających głównie ze zmian 
zachodzących w rolnictwie, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zagadnień szczegółowych 
określonych w załączniku IV. W celu 
zapewnienia zgodności i ułatwienia 
korzystania z innych źródeł danych należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do cech określonych w 
załączniku III. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te były prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15 W szczególności, aby 
zapewnić udział Parlamentu Europejskiego 
i Rady w przygotowaniu aktów 
delegowanych na równych zasadach, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni mieć 

(25) W celu uwzględnienia 
pojawiających się potrzeb w zakresie 
danych, wynikających głównie ze zmian 
zachodzących w rolnictwie, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zagadnień szczegółowych 
określonych w załączniku IV. W celu 
zapewnienia zgodności i ułatwienia 
korzystania z innych źródeł danych należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do cech określonych w 
załączniku III. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te były prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15 W szczególności, aby 
zapewnić udział Parlamentu Europejskiego 
i Rady w przygotowaniu aktów 
delegowanych na równych zasadach, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni mieć 
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możliwość systematycznego brania udziału 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

możliwość systematycznego brania udziału 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych. Korzystając z tego 
uprawnienia, Komisja uwzględnia takie 
aspekty, jak koszty i obciążenia 
administracyjne dla gospodarstw rolnych i 
państw członkowskich.

__________________ __________________

15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 60
John Stuart Agnew

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy 
statystyk europejskich na poziomie
gospodarstw rolnych i przewiduje łączenie 
informacji o strukturze z informacjami na 
temat metod produkcji, środków 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, 
aspektów rolnośrodowiskowych oraz z 
innymi powiązanymi informacjami.

Rezygnuje się z dalszej realizacji 
programu europejskich badań dotyczących 
struktury gospodarstw rolnych.
Rozporządzenie (WE) nr 1166/20081a

zostaje niniejszym uchylone. 

________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
badań struktury gospodarstw rolnych 
i badania metod produkcji rolnej oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).

Or. en

Poprawka 61
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „gospodarstwo rolne” oznacza 
oddzielną jednostkę, zarówno pod 
względem technicznym, jak i 
ekonomicznym, która posiada własne 
kierownictwo i która prowadzi działalność 
gospodarczą w rolnictwie zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006, 
należącą w ramach działalności 
podstawowej lub drugorzędnej do klasy 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 lub 
stanowiącą „utrzymywanie gruntów w 
dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
wymogami ochrony środowiska” w klasie 
A.01.6 na obszarze gospodarczym Unii 
Europejskiej. W odniesieniu do 
działalności w ramach klasy A.01.49 
definicja obejmuje jedynie działania „chów 
i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z 
częściowo oswojonymi: ” (z wyjątkiem 
hodowli owadów) oraz „chów i hodowla 
pszczół oraz produkcja miodu i wosku 
pszczelego produkcja miodu oraz wosku 
pszczelego”;

a) „gospodarstwo rolne” oznacza 
oddzielną jednostkę, zarówno pod 
względem technicznym, jak i 
ekonomicznym, która posiada własne 
kierownictwo i która prowadzi działalność 
gospodarczą w rolnictwie zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006, 
należącą w ramach działalności 
podstawowej lub drugorzędnej do klasy 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 lub 
stanowiącą „utrzymywanie gruntów w 
dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
wymogami ochrony środowiska” w klasie 
A.01.6 na obszarze gospodarczym Unii 
Europejskiej. W odniesieniu do 
działalności w ramach klasy A.01.49 
definicja obejmuje jedynie działania „chów 
i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z 
częściowo oswojonymi: ” (z wyjątkiem 
hodowli owadów) oraz „chów i hodowla 
pszczół oraz produkcja miodu i wosku 
pszczelego produkcja miodu oraz wosku 
pszczelego”. Należy zapewnić możliwość 
wprowadzenia rozróżnienia w odniesieniu 
do gospodarstw rolnych o wielonarodowej 
strukturze własności, zarówno wewnątrz 
Unii, na terenie dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich, jak i 
wykraczających poza unijne terytorium;

Or. en

Poprawka 62
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „gospodarstwo rolne” oznacza 
oddzielną jednostkę, zarówno pod 
względem technicznym, jak i 
ekonomicznym, która posiada własne 
kierownictwo i która prowadzi działalność 
gospodarczą w rolnictwie zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006, 
należącą w ramach działalności 
podstawowej lub drugorzędnej do klasy 
A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 lub 
stanowiącą „utrzymywanie gruntów w 
dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
wymogami ochrony środowiska” w klasie 
A.01.6 na obszarze gospodarczym Unii 
Europejskiej. W odniesieniu do 
działalności w ramach klasy A.01.49 
definicja obejmuje jedynie działania „chów 
i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z 
częściowo oswojonymi: ” (z wyjątkiem 
hodowli owadów) oraz „chów i hodowla 
pszczół oraz produkcja miodu i wosku 
pszczelego produkcja miodu oraz wosku 
pszczelego”;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. fr

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka 63
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby spełnić te wymogi, państwa 
członkowskie dostarczają dane 
reprezentatywne dla gospodarstw rolnych i 
jednostek rolniczych gruntów wspólnych, 
które spełniają co najmniej jeden z progów 
fizycznych określonych w załączniku II w 

2. Aby spełnić te wymogi, państwa 
członkowskie dostarczają dane 
reprezentatywne dla gospodarstw rolnych i 
jednostek rolniczych gruntów wspólnych, 
które spełniają co najmniej jeden z progów 
fizycznych określonych w załączniku II w 
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odniesieniu do rozmiaru użytków rolnych 
lub liczby zwierząt.

odniesieniu do rozmiaru użytków rolnych 
lub liczby zwierząt. W trakcie 
gromadzenia niniejszych danych państwa 
członkowskie nie mogą w żadnym 
wypadku stosować nieproporcjonalnych 
środków, takich jak wprowadzenie 
grzywien, w celu zagwarantowania 
pożądanego poziomu reprezentatywności.

Or. nl

Poprawka 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli główny operat badania 
określony w ust. 2 nie stanowi 98 % 
użytków rolnych i 98 % dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza, państwa 
członkowskie rozszerzają operat poprzez 
ustanowienie progów niższych niż te 
określone w ust. 2, poprzez określenie
dodatkowych progów bądź poprzez 
zastosowanie obu tych metod.

4. Jeżeli główny operat badania 
określony w ust. 2 nie stanowi 98 % 
użytków rolnych i 98 % dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza, państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć operat 
poprzez ustanowienie progów niższych niż 
te określone w ust. 2, poprzez określenie 
dodatkowych progów bądź poprzez 
zastosowanie obu tych metod.

Or. fr

Poprawka 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

W celu lepszego poznania sytuacji kobiet 
prowadzących działalność rolniczą i 
lepszego określania środków politycznych 
dane gromadzi się z podziałem według 
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płci.

Or. es

Poprawka 66
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gromadzą i 
udostępniają podstawowe dane strukturalne
(„dane podstawowe”) dotyczące 
gospodarstw rolnych, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych 
badania 2020, 2023 i 2026, zgodnie z 
wykazem w załączniku III. Gromadzenie 
danych podstawowych za rok referencyjny 
2020 przeprowadza się w formie spisu.

1. Państwa członkowskie gromadzą i 
udostępniają podstawowe dane strukturalne
(„dane podstawowe”) dotyczące 
gospodarstw rolnych, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych 
badania 2020, 2023 i 2026, zgodnie z 
wykazem w załączniku III. Gromadzenie 
danych podstawowych za rok referencyjny 
2020 przeprowadza się w formie spisu. Za 
źródło danych uważa się również dane 
pozyskane z corocznych wniosków 
weryfikowanych w ramach IACS.

Or. en

Uzasadnienie

IACS = zintegrowany system zarządzania i kontroli: dane z wniosków wypełnianych przez 
beneficjentów WPR porównuje się z obszarami referencyjnymi oraz sprawdza co do 
wewnętrznej spójności, tak aby zapewnić weryfikację danych użytkowych, a nie tylko 
deklaracji wnioskodawców.

Poprawka 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
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Dane pochodzące z płatności środków 
pomocowych w ramach WPR

Państwa członkowskie, za pośrednictwem 
organów zarządzających płatnościami z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), zbierają 
informacje administracyjne wynikające z 
aktów dotyczących przyznawania pomocy 
bezpośredniej, w celu przeprowadzenia 
prawidłowej oceny stosowanych 
instrumentów i dostarczenia podstaw dla 
przyszłych decyzji politycznych.

Organy zarządzające płatnościami z 
EFRG i EFRROW w poszczególnych 
państwach członkowskich:

a) statystycznie przetwarzają informacje 
związane z płatnościami i zestawiają dane 
dotyczące kwoty pomocy, obszaru objętego 
pomocą i liczby beneficjentów dla każdego 
regionu, z podziałem na rodzaje środków i 
poziomy otrzymanej pomocy;

b) przekazują zagregowane wyniki 
służbom statystycznym państw 
członkowskich i Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Informacje pochodzące z płatności środków pomocowych w ramach WPR są cennym źródłem 
statystyk, z którego obecnie czerpie się w małym stopniu, a którego wykorzystanie 
wymagałoby niewielkich kosztów dodatkowych.

Poprawka 68
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane dotyczące gospodarstw 
rolnych w ramach rozszerzenia zakresu 

2. Dane dotyczące gospodarstw 
rolnych w ramach rozszerzenia zakresu 
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mogą być gromadzone poprzez 
przeprowadzanie badania 
reprezentacyjnego. W takim przypadku 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
ważone wyniki badań były statystycznie 
reprezentatywne dla gospodarstw rolnych 
w każdym regionie oraz spełniały wymogi 
dotyczące dokładności określone w 
załączniku V.

mogą być gromadzone poprzez 
przeprowadzanie badania 
reprezentacyjnego. W takim przypadku 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
ważone wyniki badań były statystycznie 
reprezentatywne dla gospodarstw rolnych 
w każdym regionie oraz spełniały wymogi 
dotyczące dokładności określone w 
załączniku V. W trakcie gromadzenia 
niniejszych danych państwa członkowskie 
nie mogą w żadnym wypadku stosować 
nieproporcjonalnych środków, takich jak 
wprowadzenie grzywien, w celu 
zagwarantowania pożądanego poziomu 
reprezentatywności.

Or. nl

Poprawka 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) moduł „Kobiety w działalności 
rolnej” na lata 2020, 2023 i 2026; 

Or. es

Poprawka 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) moduł „Poziom zadłużenia 
gospodarstw rolnych” na lata 2020 i 
2026;

Or. es
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Poprawka 71
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) moduł dotyczący własności 
kapitału gospodarstwa rolnego;

Or. en

Uzasadnienie

Tj. własność kapitału gospodarstwa (fr. propriété du capital d’exploitation).

Poprawka 72
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) moduł dotyczący własności 
aktywów trwałych, z podziałem na grunty 
orne i pastwiska, plantacje / uprawy 
trwałe i budynki.

Or. en

Poprawka 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do lat 2023 i 2026 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 16, 

3. W odniesieniu do lat 2023 i 2026 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 16, 
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dotyczących zmiany zagadnień 
szczegółowych wymienionych w 
załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja zapewnia, aby takie akty 
delegowane nie nakładały znacznego 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego ani dodatkowych 
kosztów na państwa członkowskie ani na 
respondentów i aby aktami delegowanymi 
zmienione było dla każdego modułu 
maksymalnie 25 %, w zaokrągleniu do 
najbliższej liczby całkowitej, spośród 
zagadnień wymienionych w załączniku IV.

dotyczących zmiany zagadnień 
szczegółowych wymienionych w 
załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja zapewnia, aby takie akty 
delegowane nie nakładały znacznego 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego ani dodatkowych 
kosztów na państwa członkowskie ani na 
respondentów i przedstawia pełne 
uzasadnienie w tym zakresie, oraz 
zapewnia, aby aktami delegowanymi 
zmienione było dla każdego modułu 
maksymalnie 25 %, w zaokrągleniu do 
najbliższej liczby całkowitej, spośród 
zagadnień wymienionych w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
uściślenia informacji, które mają być 
dostarczone w trybie ad hoc, poprzez 
ustanowienie:

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
uściślenia informacji, które mają być 
dostarczone w trybie ad hoc, w przypadku 
uznania takich informacji za niezbędne,
poprzez ustanowienie:

Or. en

Poprawka 75
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazu cech nieprzekraczającego 
40 zmiennych, które mają być przekazane 

a) wykazu cech nieprzekraczającego 
40 zmiennych ze wskazaniem przyczyn,
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do Komisji (Eurostatu), oraz odpowiednich 
jednostek obliczeniowych;

dla których te dodatkowe dane 
statystyczne muszą zostać przekazane do 
Komisji (Eurostatu), oraz odpowiednich 
jednostek obliczeniowych;

Or. en

Poprawka 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 
2, nie później niż w terminie 12 miesięcy 
przed rozpoczęciem roku referencyjnego 
badania.

2. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 
2, nie później niż w terminie 12 miesięcy 
przed rozpoczęciem roku referencyjnego 
badania. Podczas przygotowywania 
wspomnianych aktów wykonawczych 
należy uwzględnić potencjalne dodatkowe 
koszty i obciążenia administracyjne dla 
gospodarstw rolnych i państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 77
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Dla wszystkich innych 
charakterystyk każde państwo 
członkowskie ustala wspólny 
sprawozdawczy dzień odniesienia w roku 
referencyjnym badania.

f) Dla wszystkich innych 
charakterystyk każde państwo 
członkowskie ustala wspólny 
sprawozdawczy dzień odniesienia w roku 
referencyjnym badania. Są to terminy 
spójne z ramami czasowymi deklaracji 
obszarowych w ramach wniosków w 
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systemie IACS.

Or. en

Poprawka 78
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja zapewnia przestrzeganie 
jednakowych norm jakościowych i norm 
przejrzystości podczas zestawiania oraz 
publikowania tych danych statystycznych.

Or. en

Poprawka 79
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zapewnia terminowe 
zestawianie i publikowanie otrzymanych 
danych. Dane przedstawiane są w 
odpowiednim terminie i obejmują podział 
stosownych danych statystycznych według 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz tendencje ogólne.

Or. en

Poprawka 80
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Zestawione dane i informacje 
statystyczne publikowane i udostępniane 
są w sposób przejrzysty dla decydentów 
politycznych i dla ogółu społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów gromadzenia danych w 
trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, 
Unia może udzielić dotacji tym krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na 
pokrycie kosztów gromadzenia danych ad 
hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy 
Unii nie przekracza 90 % kosztów 
kwalifikowalnych.

6. Do celów gromadzenia danych w 
trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, 
Unia udziela dotacji tym krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na 
pokrycie kosztów gromadzenia danych ad 
hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy 
Unii nie przekracza 90 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z przepisami i 
procedurami określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/201322 i w rozporządzeniu Rady 
(Euratom, WE) nr 2185/9623 Europejski 

skreśla się
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Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje 
na miejscu, w stosunku do podmiotów 
gospodarczych, których bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczy takie finansowanie, w 
celu ustalenia, czy w związku z umową o 
udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu 
dotacji lub zamówieniem finansowanym 
pośrednio lub bezpośrednio na podstawie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
doszło do oszustwa, korupcji lub 
dowolnego innego nielegalnego działania 
ze skutkiem dla interesów finansowych 
Unii.

__________________

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, 
s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez 
Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich 
przed nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

Or. fr

Poprawka 83
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W umowach o współpracy z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, umowach o 
udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu 
dotacji wynikających z wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia wyraźnie 
upoważnia się Komisję, Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich audytów, kontroli i inspekcji na 
miejscu.

4. W umowach o współpracy z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, umowach o 
udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu 
dotacji wynikających z wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia wyraźnie 
upoważnia się Komisję, Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich audytów, kontroli i inspekcji na 
miejscu. Ponadto do uprawnień Komisji 
należy zapewnienie, aby umowy zawierane 
z państwami trzecimi w sprawie 
produktów rolnych i zwierzęcych 
przewidywały szczegółowe kontrole w 
zakresie właściwego prowadzenia upraw 
produktów rolnych oraz zdrowej diety 
zwierząt, jak również badań zwierząt oraz 
pozyskiwanych z nich produktów. Jest to 
wymóg konieczny, aby uniknąć 
pojawienia się nieuczciwej konkurencji ze 
szkodą dla producentów w państwach 
członkowskich UE. 

Or. el

Poprawka 84
Michela Giuffrida

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 6 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia [Urząd 
Publikacji: proszę wstawić dokładną datę 
wejścia w życie rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 6 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji 
na czas pięciu lat od dnia [Urząd 
Publikacji: proszę wstawić dokładną datę 
wejścia w życie rozporządzenia].

Or. it
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Uzasadnienie

Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych należy powierzyć Komisji na czas określony.

Poprawka 85
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 5 ust. 6 i art. 8. ust. 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 5 ust. 6 i art. 8. ust. 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę
na wniosek państwa członkowskiego. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. el

Poprawka 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 i 5, 
art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 
12 ust. 1, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 1, rok 
referencyjny badania 2020 zastępuje się 
rokiem referencyjnym 2019 w przypadku 
Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Or. es
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Poprawka 87
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Współczynniki dotyczące dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza –
Sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koniowate Poniżej 1 roku 0,400

Rok do poniżej 2 lat 0,700

Dwa lata i powyżej 1,000

Or. en

Poprawka 88
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Współczynniki dotyczące dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza –
Drób – wiersz 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepiórki

Or. en

Poprawka 89
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – Wykaz progów fizycznych – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję

Powierzchnia użytkowanych użytków 
rolnych

5 ha

Poprawka

Powierzchnia użytkowanych użytków 
rolnych

1 ha

Or. en

Uzasadnienie

Obniżenie progu do 1 ha powoduje zwiększenie ilości gruntów dostępnych dla rolnictwa, 
ponieważ prawa do użytkowania nie stanowią ograniczenia dla działalności rolnej. 
(Działalność niezwiązana z rolnictwem może być wykorzystywana do blokowania gruntów, 
które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać wykorzystane; niniejsza zmiana ograniczyłaby 
takie ryzyko).

Poprawka 90
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Wykaz progów fizycznych – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Grunty orne 2 ha

Poprawka

Grunty orne 1 ha

Or. en

Uzasadnienie

Obniżenie progu do 1 ha powoduje zwiększenie ilości gruntów dostępnych dla rolnictwa, 
ponieważ prawa do użytkowania nie stanowią ograniczenia dla działalności rolnej. 
(Działalność niezwiązana z rolnictwem może być wykorzystywana do blokowania gruntów, 
które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać wykorzystane; niniejsza zmiana ograniczyłaby 
takie ryzyko).
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Poprawka 91
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – wiersz -1 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozycja ta obejmuje:

– właścicieli jednostki produkcyjnej 
(podział kapitału jednostki produkcji 
rolnej),

– stosunki między właścicielami jednostki 
produkcyjnej a pracownikami rolnymi 
(pracownikami najemnymi i 
pracownikami pracującymi na własny 
rachunek),

– stosunki między posiadaczami 
(właścicielami) jednostki produkcyjnej a 
właścicielami gruntów, zabudowań czy 
ewentualnie plantacji i pracownikami 
(pracownikami najemnymi i 
pracownikami pracującymi na własny 
rachunek).

Or. fr

Poprawka 92
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – wiersz 9 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiadacz uznawany jest za młodego tak/nie
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rolnika lub rolnika rozpoczynającego 
działalność rolniczą w rozumieniu art. 50 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013

Or. en

Poprawka 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – Osoba prawna 
– tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli tak, czy gospodarstwo przynależy do 
grupy przedsiębiorstw składającej się z 
niezależnych podmiotów prawnych?

tak/nie

Or. en

Uzasadnienie

Różne badania wskazują na istnienie rosnącej liczby grup korporacyjnych sprawujących 
kontrolę nad indywidualnymi gospodarstwami rolnymi oraz coraz większe znaczenie tych 
grup pod względem gospodarczym. Obecnie dane statystyczne dotyczące rolnictwa nie 
odzwierciedlają jednak faktu przynależności indywidualnych gospodarstw rolnych do takich 
struktur korporacyjnych. Należy gromadzić dane wyraźnie rozróżniające właścicieli 
prawnych od zarządców działalności gospodarstw rolnych, tak aby zapewnić decydentom 
politycznym możliwość podejmowania świadomych decyzji.

Poprawka 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – wiersz 4 a 
(nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Czy gospodarstwo jest objęte 
współwłasnością?

tak/nie

Or. es

Poprawka 95
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Zarządca gospodarstwa – wiersz 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rok zaklasyfikowania jako zarządca 
gospodarstwa

Rok

Or. en

Poprawka 96
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w odniesieniu do posiadacza) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w 
odniesieniu do posiadacza)

Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w 
odniesieniu do posiadacza jednostki 
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produkcyjnej)

Or. fr

Poprawka 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w odniesieniu do posiadacza) – Rolnictwo na 
dzierżawionej ziemi – tiret 1 i 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Jeśli grunt jest dzierżawiony, kto 
jest właścicielem gruntu?

tak/nie

– Jeśli grunt jest dzierżawiony, czy 
właścicielem gruntu jest osoba prawna?

tak/nie

Or. en

Uzasadnienie

Mapowanie zmian w strukturze własności gruntów stanowi pilne zadanie w czasach, gdy 
grunty rolne coraz częściej stają się przedmiotem spekulacji oraz „ucieczki w majątek 
trwały” ze strony inwestorów nieprowadzących działalności rolniczej. Mapowanie umożliwia 
decydentom politycznym monitorowanie, w jakim stopniu osiągnięto cel znacznego 
rozpowszechnienia własności gruntów wśród społeczności rolniczej.

Poprawka 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w odniesieniu do posiadacza)

Tekst proponowany przez Komisję

Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni 
wykorzystywanych użytków rolnych (w odniesieniu do 
posiadacza)
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Rolnictwo na własnej ziemi ha

Rolnictwo na dzierżawionej ziemi ha

Wspólna uprawa lub inne rodzaje ha

Grunty wspólne ha

Poprawka

Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni wykorzystywanych użytków 
rolnych (w odniesieniu do posiadacza)

Rolnictwo na własnej ziemi ha

Rolnictwo na dzierżawionej ziemi ha

Wspólna uprawa lub inne rodzaje ha

Grunty wspólne ha

Dostęp do gruntu

Potrzeba pozyskania większej ilości gruntu tak/nie

Możliwości dostępu do gruntu tak/nie

Cena dostępu do gruntu

– Grunty posiadane na własność EUR/ha

– Grunty dzierżawione EUR/ha

– Grunty wspólne EUR/ha

– Pozostałe EUR/ha

Zmiany wykorzystania gruntu w ciągu ostatnich 12 miesięcy tak/nie

Grunty rolne wywłaszczone na potrzeby budowy 
infrastruktury w ciągu ostatnich 12 miesięcy

tak/nie

Or. es

Poprawka 99
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka terenu – Inne grunty rolne – wiersz 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
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Tereny górskie lub wyżynne ha

Or. en

Poprawka 100
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Bydło – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bawolice sztuk

Bawolice mleczne sztuk

Bawolice niemleczne sztuk

Or. en

Poprawka 101
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Sekcja 1 a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koniowate sztuk

Koniowate w wieku poniżej 1 roku sztuk

Koniowate w wieku od roku do poniżej 2 
lat

sztuk

Samce koniowatych w wieku od 
roku do poniżej 2 lat

sztuk

Samice koniowatych w wieku od 
roku do poniżej 2 lat

sztuk
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Koniowate w wieku dwóch lat i powyżej sztuk

Samce koniowatych w wieku 
dwóch lat i powyżej

sztuk

Samice koniowatych w wieku 
dwóch lat i powyżej

sztuk

Or. en

Poprawka 102
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Trzoda chlewna

Tekst proponowany przez Komisję

Trzoda chlewna sztuk

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg, sztuk

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej sztuk

Pozostała trzoda chlewna sztuk

Poprawka

Trzoda chlewna sztuk

Trzoda chlewna 
udomowiona

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg sztuk

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej sztuk

Trzoda chlewna 
wolnowybiegowa 
(wypas umiarkowany)

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg sztuk

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej sztuk

Pozostała trzoda chlewna sztuk

Or. en
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Poprawka 103
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Pszczoły

Tekst proponowany przez Komisję

Pszczoły Uli

Poprawka

Pszczoły Rodziny pszczele

Or. en

Poprawka 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Inwentarz żywy, g.i.n. –
wiersze 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zwierzęta gospodarskie objęte umowami 
zintegrowanymi

tak/nie

Przedsiębiorstwo (integrator)

Or. es

Poprawka 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Siła robocza i inna działalność zarobkowa – zagadnienie 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka

Nowi rolnicy rozpoczynający 
działalność rolniczą/wymiana 
pokoleń

Młodzi rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą

Nowi rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą dzięki finansowaniu ze środka 
rozwoju obszarów wiejskich

Trwałość pracy w gospodarstwie po 
rozpoczęciu działalności (w latach)

Or. es

Poprawka 106
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Siła robocza i inna działalność zarobkowa – zagadnienie 3 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udział siły roboczej w szkoleniach 
dotyczących bezpieczeństwa w 
gospodarstwie rolnym

Or. en

Poprawka 107
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Siła robocza i inna działalność zarobkowa – zagadnienie 8 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka

Wypadki związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego

Rodzaj zdarzenia

Skala zdarzenia

Dane demograficzne

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba 
wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne 
są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali
zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne 
umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i 
gospodarcze.

Poprawka 108
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Pomieszczenia dla zwierząt oraz gospodarowanie obornikiem –
Obiekty przeznaczone dla obornika –zagadnienie szczegółowe 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki bezpieczeństwa

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba 
wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne 
są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali 
zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne 
umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i 
gospodarcze.

Poprawka 109
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Maszyny i urządzenia – Maszyny – zagadnienie szczegółowe 5 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki bezpieczeństwa

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba 
wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne 
są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali
zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne 
umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i 
gospodarcze.

Poprawka 110
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł: Maszyny i urządzenia – Urządzenia – zagadnienie szczegółowe 1 
a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki bezpieczeństwa

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba 
wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne 
są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali 
zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne 
umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i 
gospodarcze.

Poprawka 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE606.020v01-00 52/53 AM\1127455PL.docx

PL

Załącznik IV – Moduł 8 a (nowy): Kobiety w działalności rolnej

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kobiety w działalności rolnej Własność Indywidualna/współdzielo
na/partnerstwo

Członkowie rodziny jako 
siła robocza w 
gospodarstwie (tak/nie)

Grunty Grunty 
własne/dzierżawione/wspó
lne

Dostęp do gruntów

Powierzchnia

Pomoc Ilość w ciągu ostatniego 
roku

Udzielenie pomocy w 
postaci środków 
pozytywnego działania w 
celu wspierania 
działalności rolnej

Środki pozytywnego 
działania w ramach 
pozostałych rodzajów 
pomocy

Or. es

Poprawka 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Moduł 9 a (nowy): Poziom zadłużenia gospodarstw rolnych

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka

Poziom zadłużenia gospodarstw 
rolnych

Zobowiązania Pożyczki na finansowanie 
aktywów trwałych (tak/nie) 
Dopłata do oprocentowania 
(tak/nie)

Pożyczki na finansowanie 
aktywów obrotowych 
(tak/nie) Dopłata do 
oprocentowania (tak/nie)

Refinansowanie w ciągu 
ostatniego roku

Or. es
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