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6.3.2013 B7-0079/107 

Poprawka  107 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 

ramach systemu płatności podstawowych, 

o którym mowa w rozdziale 1, 

przestrzegają na kwalifikujących się 

hektarach określonych w art. 25 ust. 2 

następujących praktyk rolniczych 

korzystnych dla klimatu i środowiska: 

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 

ramach systemu płatności podstawowych, 

o którym mowa w rozdziale 1, otrzymują 

dodatkowe płatności roczne z tytułu 

praktyk rolniczych korzystnych dla 

klimatu i środowiska, jeŜeli na 

kwalifikujących się hektarach określonych 

w art. 25 ust. 2 przestrzegają w stosownych 

przypadkach następujących praktyk: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Poprawka  108 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) prowadzenie trzech róŜnych upraw na 

gruntach ornych, jeŜeli grunty orne 

rolnika obejmują ponad 3 hektary i nie są 

w całości wykorzystywane do produkcji 

trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 

w całości ugorowane ani w całości objęte 

uprawami rosnącymi w wodzie przez 

znaczną część roku; 

a) dywersyfikacja upraw; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Poprawka  109 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) utrzymywanie istniejących trwałych 

uŜytków zielonych w gospodarstwie 

rolnym; oraz 

b) utrzymywanie istniejących trwałych 

uŜytków zielonych i pastwisk trwałych; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Poprawka  110 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) utrzymywanie na powierzchni uŜytków 

rolnych obszaru proekologicznego. 

c) utrzymywanie na powierzchni uŜytków 

rolnych obszaru proekologicznego. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Poprawka  111 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 

uszczerbku dla stosowania dyscypliny 

finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 

z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 

nałoŜonych na podstawie rozporządzenia 

(UE) nr […] [HZR], państwa 

członkowskie przyznają płatność, o której 

mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 

przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 

których mowa w ust. 1, które mają w ich 

przypadku zastosowanie, oraz w 

zaleŜności od przestrzegania przez nich art. 

30, 31 i 32. 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3, 4 i 4a 

oraz bez uszczerbku dla stosowania 

dyscypliny finansowej i liniowych 

zmniejszeń zgodnie z art. 7, państwa 

członkowskie przyznają płatność, o której 

mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 

przestrzegającym tych praktyk, o których 

mowa w ust. 1, które mają zastosowanie do 

ich gospodarstwa, oraz w zaleŜności od 

przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Poprawka  112 

Mairead McGuinness 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Rolnicy, których gospodarstwa rolne są 

całkowicie lub częściowo połoŜone na 

obszarach objętych dyrektywą 92/43/EWG 

lub dyrektywą 2009/147/WE, są 

uprawnieni do płatności, o której mowa w 

niniejszym rozdziale, pod warunkiem Ŝe 

przestrzegają praktyk, o których mowa w 

niniejszym rozdziale, w takim zakresie, w 

jakim praktyki te są w danym 

gospodarstwie rolnym zgodne z celami 

wymienionych dyrektyw. 

3. Rolnicy są tym samym uprawnieni do 

płatności, o której mowa w niniejszym 

rozdziale, jeŜeli naleŜą przynajmniej do 

jednej z następujących kategorii: 

Or. en 

 

 


