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6.3.2013 B7-0081/143 

Poprawka  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

w imieniu grupy politycznej S&D 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m a (nowa) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ma) „agroleśnictwo”: system produkcji 
łączący drzewa i rośliny uprawiane lub 
uŜytki zielone wewnątrz lub na obrzeŜach 
tych samych parceli; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Poprawka  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

w imieniu grupy politycznej S&D 
Alyn Smith 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
Marit Paulsen 

w imieniu grupy politycznej ALDE 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny  Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny  

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.  

1. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Środek ten słuŜy 
zachowaniu oraz wspieraniu niezbędnych 
zmian praktyk rolnych, które przynoszą 
pozytywne skutki dla środowiska i 
klimatu. Jego włączenie do programów 
rozwoju obszarów wiejskich jest 
obowiązkowe.  

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
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rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W naleŜycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.  

rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych lub gruntów nadających 
się do uŜytkowania rolnego. Programy 
rolnośrodowiskowe są ukierunkowane na 
przykłady najlepszych praktyk (zgodnie z 
„zasadą prekursora”), w tym w takich 
dziedzinach, jak gospodarowanie glebą, 
gospodarka wodna, róŜnorodność 
biologiczna, recykling składników 
odŜywczych oraz utrzymanie 
ekosystemów, oraz traktują priorytetowo 
inwestycje w te techniki. Programy dąŜą 
do rozpowszechniania najlepszych praktyk 
na całym terytorium objętym danym 
programem. Programy dotyczące klimatu 
mogą być ukierunkowane na poprawę 
wyników w dziedzinie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych całego systemu 
gospodarstw lub zakładów rolnych. W 
naleŜycie uzasadnionych przypadkach do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane innym osobom 
gospodarującym gruntami lub grupom 
takich osób.  

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak równieŜ 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.  

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i 
wszystkie odpowiednie obowiązki 
ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, jak 
równieŜ odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.  

4. Państwa członkowskie dąŜą do 
zapewnienia osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka wiedzy i informacji potrzebnych do 
wykonania tych operacji, w tym przez 
doradztwo eksperckie dotyczące 

4. Państwa członkowskie dąŜą do 
zapewnienia osobom podejmującym się 
przeprowadzenia operacji w ramach tego 
środka wiedzy i informacji potrzebnych do 
wykonania tych operacji, w tym przez 
doradztwo eksperckie dotyczące 
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określonych zobowiązań lub przez 
uzaleŜnienie otrzymania wsparcia w 
ramach tego środka od odpowiedniego 
szkolenia. 

określonych zobowiązań lub przez 
uzaleŜnienie otrzymania wsparcia w 
ramach tego środka od odpowiedniego 
szkolenia.  

5.  Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuŜszy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłuŜenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego.  

5.  Zobowiązania w ramach tego środka 
podejmowane są na okres od pięciu do 
siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne 
do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuŜszy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłuŜenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W przypadku nowych 
zobowiązań następujących bezpośrednio 
po wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
uwzględnić krótszy okres w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich. 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.  

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania są 
elementem działań wspólnych, 
maksymalny poziom wynosi 30%.  

 Nie udziela się wsparcia z EFRROW z 
tytułu zobowiązań, o których mowa w 
rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012. 

 6a. W odniesieniu do operacji dotyczących 
ochrony środowiska państwa 
członkowskie mogą, w naleŜycie 
uzasadnionych przypadkach, w drodze 
odstępstwa od postanowień ust. 6, 
przyznać wsparcie w formie ryczałtu lub 
płatności jednorazowej na jednostkę przy 
przestrzeganiu zobowiązania do 
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rezygnacji z komercyjnego uŜytkowania 
obszarów. Wsparcie to jest obliczane na 
podstawie dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconego dochodu. 

7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia 
efektywnego stosowania tego środka, 
państwa członkowskie mogą zastosować 
procedurę, o której mowa w art. 49 ust. 3, 
w celu dokonania wyboru beneficjentów.  

7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia 
efektywnego stosowania tego środka, 
państwa członkowskie mogą zastosować 
procedurę, o której mowa w art. 49 ust. 3, 
w celu dokonania wyboru beneficjentów.  

8. Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnych kwot określonych w 
załączniku I.  

8. Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnych kwot określonych w 
załączniku I.  

W ramach tego środka nie moŜna udzielać 
wsparcia na zobowiązania objęte środkiem 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego.  

W ramach tego środka nie moŜna udzielać 
wsparcia na zobowiązania objęte środkiem 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego.  

9. Wsparcie moŜe zostać udzielone na 
zachowanie zasobów genetycznych w 
rolnictwie w przypadku operacji 
nieobjętych przepisami ust. 1-8.  

9. Wsparcie moŜe zostać udzielone na 
zachowanie zasobów genetycznych w 
rolnictwie oraz ich zrównowaŜone 
wykorzystanie i rozwój w przypadku 
operacji nieobjętych przepisami ust. 1-8.  

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłuŜenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróŜnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ograniczenia uŜycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagroŜona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych. W 
aktach delegowanych określa się takŜe 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.  

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego 
przedłuŜenia zobowiązań po początkowym 
okresie operacji, warunków mających 
zastosowanie do zobowiązań dotyczących 
ekstensyfikacji chowu zwierząt 
gospodarskich lub zróŜnicowanego 
gospodarowania chowem zwierząt 
gospodarskich, ograniczenia uŜycia 
nawozów, środków ochrony roślin lub 
innych środków, hodowli lokalnych ras 
zwierząt gospodarskich, których hodowla 
jest zagroŜona, lub zachowania 
genetycznych zasobów roślinnych. W 
aktach delegowanych określa się takŜe 
operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Poprawka  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 

w imieniu grupy politycznej S&D 
Alyn Smith 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione ustawodawstwem krajowym. 
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie. 

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w 
odniesieniu do zobowiązań, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012, odpowiednie obowiązki 
ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu 
III rozporządzenia (UE) nr DP/2012, 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe 
wymogi ustanowione ustawodawstwem 
krajowym. Wszystkie te wymogi określa 
się w programie. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Poprawka  146 

Luis Manuel Capoulas Santos 

w imieniu grupy politycznej S&D 
Alyn Smith 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z 
wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz w 
załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) 
nr HR/2012. 

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z 
dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE 
udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z 
wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz w 
załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) 
nr HR/2012 a takŜe w odpowiednich 
obowiązkach ustanowionych na mocy 
rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012. W programach rozwoju 
obszarów wiejskich moŜna przewidzieć 
szczególne postanowienia dotyczące 
przypadków, gdy w danym gospodarstwie 
rolnym te zobowiązania są niezgodne z 
celami tych dyrektyw. 

Or. en 

 
 


