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6.3.2013 B7-0079/124 

Poprawka  124 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Z powodu stopniowego włączania 

róŜnych sektorów do systemu płatności 

jednolitych i związanego z tym okresu 

dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 

trudniej jest uzasadnić znaczne 

indywidualne róŜnice w poziomie wsparcia 

na hektar, które wynikają ze stosowania 

historycznych danych referencyjnych. W 

związku z tym bezpośrednie wsparcie 

dochodu powinno zostać równomierniej 

rozdzielone między państwa członkowskie 

poprzez zmniejszenie powiązania z 

historycznymi danymi referencyjnymi i z 

uwzględnieniem ogólnego kontekstu 

budŜetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 

rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 

uwzględnieniu istniejących nadal róŜnic w 

wysokości wynagrodzeń i kosztów 

produkcji, poziomy wsparcia 

bezpośredniego na hektar naleŜy 

stopniowo dostosować. W państwach 

członkowskich, w których płatności 

bezpośrednie stanowią mniej niŜ 90 % 

średniej, róŜnica między obecną 

wysokością wsparcia a wspomnianą 

wysokością powinna zostać zmniejszona o 

jedną trzecią. PowyŜsze ujednolicenie 

powinno zostać sfinansowanie 

(21) Z powodu stopniowego włączania 

róŜnych sektorów do systemu płatności 

jednolitych i związanego z tym okresu 

dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 

trudniej jest uzasadnić znaczne 

indywidualne róŜnice w poziomie wsparcia 

na hektar, które wynikają ze stosowania 

historycznych danych referencyjnych. W 

związku z tym bezpośrednie wsparcie 

dochodu powinno zostać po równo 

rozdzielone między państwa członkowskie 

poprzez zniesienie powiązania z 

historycznymi danymi referencyjnymi i z 

uwzględnieniem ogólnego kontekstu 

budŜetu Unii, mając na uwadze art. 39 ust. 

2 Traktatu, który przewiduje 

uwzględnienie we wspólnej polityce rolnej 

rozbieŜności pomiędzy regionami, a nie 

pomiędzy państwami członkowskimi, oraz 

art. 40 ust. 2, który zabrania 

dyskryminacji między producentami 

rolnymi w Unii. 
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proporcjonalnie przez wszystkie państwa 

członkowskie, w których płatności 

bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 

Ponadto wszystkie uprawnienia do 

płatności aktywowane w 2019 r. w danym 

państwie członkowskim powinny mieć 

jednakową wartość jednostkową w wyniku 

ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 

którego naleŜy dokonać w okresie 

przejściowym dzięki liniowym etapom. 

Jednak aby rolnicy nie ponieśli 

powaŜnych konsekwencji finansowych, 

państwom członkowskim, które stosowały 

system płatności jednolitych, a zwłaszcza 

model historyczny, naleŜy zezwolić na 

częściowe uwzględnianie czynników 

historycznych przy obliczaniu wartości 

uprawnień do płatności w pierwszym roku 

stosowania nowego systemu. Debata 

dotycząca następnych wieloletnich ram 

finansowych na okres rozpoczynający się 

w 2021 r. powinna równieŜ dotyczyć 

całkowitego ujednolicenia poprzez równy 

rozdział wsparcia bezpośredniego w całej 

Unii Europejskiej w odnośnym okresie. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Poprawka  125 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 

poprawa efektów działalności 

środowiskowej poprzez obowiązkowy 

element „ekologizacji” zawarty w 

płatnościach bezpośrednich, który będzie 

wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 

klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 

celu państwa członkowskie powinny 

przeznaczyć część pułapów krajowych dla 

płatności bezpośrednich na przyznawanie 

płatności rocznej – oprócz płatności 

podstawowej – dla obowiązkowych 

praktyk rolniczych zgodnych z celami 

polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 

środowiska. Praktyki te powinny polegać 

na prostych, ogólnych, pozaumownych i 

rocznych działaniach, które wykraczają 

poza zasadę wzajemnej zgodności i są 

związane z rolnictwem, takich jak 

dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 

trwałych uŜytków zielonych oraz obszarów 

proekologicznych. Obowiązkowy 

charakter omawianych praktyk powinien 

dotyczyć równieŜ rolników, których 

gospodarstwa rolne są połoŜone 

całkowicie lub częściowo w obszarach 

sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 

skreślony 
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Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

oraz dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są 

zgodne z celami wymienionych dyrektyw. 

Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 

dla środowiska wynikające z systemów 

rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 

spełniają warunki określone w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 

dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 

powinni korzystać z elementu 

„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 

Ŝadnych dodatkowych obowiązków. 

Nieprzestrzeganie elementu 

„ekologizacji” powinno powodować 

nałoŜenie kar na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. 

Or. en 



 

AM\929518PL.doc  PE503.600v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0079/126 

Poprawka  126 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) NaleŜy zezwolić państwom 

członkowskim na wykorzystanie części 

pułapów krajowych dla płatności 

bezpośrednich na przyznawanie w 

niektórych sektorach wsparcia 

powiązanego z produkcją w jasno 

określonych przypadkach. Zasoby, które 

moŜna wykorzystywać w celu 

przyznawania wsparcia powiązanego z 

produkcją, naleŜy ograniczyć do 

odpowiedniego poziomu, jednocześnie 

umoŜliwiając przyznawanie takiego 

wsparcia w państwach członkowskich lub 

ich określonych regionach znajdujących się 

w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 

rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 

mają szczególne znaczenie ze względów 

gospodarczych, środowiskowych lub 

społecznych. Państwom członkowskim 

naleŜy zezwolić na wykorzystanie na taki 

rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 

krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 

poziom wsparcia powiązanego z 

produkcją przekroczył 5 % w co najmniej 

jednym roku w okresie 2010-2013. Jednak 

w odpowiednio uzasadnionych 

przypadkach, w których wykazano 

(33) NaleŜy zezwolić państwom 

członkowskim na wykorzystanie części 

pułapów krajowych dla płatności 

bezpośrednich na przyznawanie w 

niektórych sektorach wsparcia 

powiązanego z produkcją w jasno 

określonych przypadkach. Zasoby, które 

moŜna wykorzystywać w celu 

przyznawania wsparcia powiązanego z 

produkcją, naleŜy ograniczyć do 

odpowiedniego poziomu, jednocześnie 

umoŜliwiając przyznawanie takiego 

wsparcia w państwach członkowskich lub 

ich określonych regionach znajdujących się 

w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 

rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 

mają szczególne znaczenie ze względów 

gospodarczych, środowiskowych lub 

społecznych. Państwom członkowskim 

naleŜy zezwolić na wykorzystanie na taki 

rodzaj wsparcia do 5% pułapów 

krajowych. Wsparcie powiązane z 

produkcją naleŜy przyznawać wyłącznie w 

zakresie, który jest niezbędny, aby 

zapewnić zachętę do utrzymania 

aktualnych poziomów produkcji w 

omawianych regionach oraz w celu 



 

AM\929518PL.doc  PE503.600v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

określone wyjątkowe potrzeby w danym 

regionie, oraz po zatwierdzeniu przez 

Komisję, państwom członkowskim naleŜy 

zezwolić na wykorzystanie ponad 10 % 

pułapu krajowego. Wsparcie powiązane z 

produkcją naleŜy przyznawać wyłącznie w 

zakresie, który jest niezbędny, aby 

zapewnić zachętę do utrzymania 

aktualnych poziomów produkcji w 

omawianych regionach. Wsparcie powinno 

być równieŜ dostępne dla rolników 

posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 

– szczególne uprawnienia do płatności 

przydzielone na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 

(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 

kwalifikujących się hektarów w celu 

aktywacji uprawnień do płatności. W 

odniesieniu do zatwierdzania 

dobrowolnego wsparcia powiązanego z 

produkcją przekraczającego 10 % 

rocznego pułapu krajowego ustalonego 

dla danego państwa członkowskiego, 

Komisja powinna ponadto posiadać 

uprawnienia do przyjęcia aktów 

wykonawczych bez stosowania przepisów 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

zagwarantowania właściwego wypełnienia 

tego warunku. Komisja powinna być 

uprawniona do monitorowania poziomu 

produkcji w sektorach i w regionach, w 

których stosuje się taką formę wsparcia, 

oraz – w razie potrzeby –  występowania 

do państw członkowskich o zmniejszenie 

odsetka płatności bezpośrednich 

przyznawanych w postaci wsparcia 

powiązanego z produkcją. Wsparcie 

powinno być równieŜ dostępne dla 

rolników posiadających – w dniu 31 

grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 

do płatności przydzielone na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 

nie posiadają kwalifikujących się hektarów 

w celu aktywacji uprawnień do płatności. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Poprawka  127 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Płatności bezpośrednie są rozdzielane 

między państwa członkowskie w taki 

sposób, Ŝe kaŜde państwo członkowskie 

otrzymuje w ramach pułapu krajowego 

kwotę odpowiadającą liczbie hektarów 

objętych wnioskami o płatności 

bezpośrednie w 2013 r. pomnoŜonej przez 

średnią stawkę płatności bezpośrednich w 

całej Unii Europejskiej w 2013 r. Państwa 

członkowskie, w których średnie płatności 

bezpośrednie za hektar, obliczone na 

podstawie płatności w 2013 r., 

przekraczają 110% średnich płatności w 

UE, mogą stosować dodatkowe płatności z 

budŜetów krajowych w wysokości 

nieprzekraczającej dwóch trzecich róŜnicy 

między średnią wysokością płatności 

bezpośrednich w tych państwach a średnią 

UE w 2013 r. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Poprawka  128 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 

kwota płatności bezpośrednich, którą 

moŜna przyznać w danym państwie 

członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 

V w odniesieniu do danego roku 

kalendarzowego, po zastosowaniu art. 11, 

nie moŜe przekraczać pułapów 

określonych w załączniku III do 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Nie naruszając przepisów art. 8, łączna 

kwota płatności bezpośrednich, którą 

moŜna przyznać w danym państwie 

członkowskim na podstawie tytułu III, IV i 

V w odniesieniu do danego roku 

kalendarzowego, po zastosowaniu w 

odpowiednich przypadkach art. 11, nie 

moŜe przekraczać pułapów określonych w 

załączniku III do niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Poprawka  129 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dla kaŜdego państwa członkowskiego i 

kaŜdego roku szacunkową kwotę 

wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 

w art. 11 – odpowiadającą róŜnicy między 

pułapami krajowymi określonymi w 

załączniku II, do których dodaje się kwotę 

dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 

netto określonymi w załączniku III – 

udostępnia się jako wsparcie unijne dla 

środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr [...] [RDR]. 

2. Dla kaŜdego państwa członkowskiego i 

kaŜdego roku szacunkową kwotę 

wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 

w art. 11, jeŜeli ma on zastosowanie – 

odpowiadającą róŜnicy między pułapami 

krajowymi określonymi w załączniku II, 

do których dodaje się kwotę dostępną 

zgodnie z art. 44, a pułapami netto 

określonymi w załączniku III – udostępnia 

się jako wsparcie unijne dla środków w 

ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich finansowanych z EFRROW 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 

[RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Poprawka  130 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 11 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kwotę płatności bezpośrednich, która 

ma zostać przyznana rolnikowi na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

danym roku kalendarzowym, zmniejsza się 

w następujący sposób: 

1. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, Ŝe kwotę płatności 

bezpośrednich, która ma zostać przyznana 

rolnikowi na podstawie niniejszego 

rozporządzenia w danym roku 

kalendarzowym, zmniejsza się w 

następujący sposób: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Poprawka  131 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 22 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 
3a. Państwa członkowskie, które 

stosowały system jednolitych płatności 

obszarowych określony w rozporządzeniu 

(WE) nr 73/2009, mogą ograniczyć 

obliczanie wartości jednostkowej 

uprawnień do płatności przewidzianej 

w ust. 1 do kwoty odpowiadającej co 

najmniej 40% pułapu krajowego lub 

regionalnego ustanowionego zgodnie 

z art. 19 lub 20, po zastosowaniu 

liniowego zmniejszenia określonego w art. 

23 ust. 1 lub, w stosownych przypadkach, 

w art. 23 ust. 2.  

 
Te państwa członkowskie mogą zwiększyć 

krajową lub regionalną wartość 

uprawnień do płatności obliczanych 

zgodnie z ust. 1, w przypadkach gdy 

łączna wartość uprawnień do płatności 

posiadanych przez rolnika w ramach 

systemu płatności podstawowych jest 

niŜsza niŜ łączna wartość pomocy 

otrzymanej przez tego rolnika 

w którymkolwiek z lat kalendarzowych 

w okresie między 2009 r. a 2013 r. zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.  
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W tym celu krajowa lub regionalna 

wartość kaŜdego z uprawnień do płatności 

danego rolnika zostaje zwiększona o część 

róŜnicy między łączną wartością 

uprawnień do płatności w ramach 

systemu płatności podstawowych a łączną 

wartością pomocy otrzymanej przez tego 

rolnika w roku wybranym przez dane 

państwo członkowskie na mocy akapitu 

drugiego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 73/2009.  

 
W celu obliczenia tego zwiększenia 

państwo członkowskie moŜe uwzględnić 

całkowite wsparcie przyznane rolnikowi 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

73/2009 w roku wybranym przez dane 

państwo członkowskie na mocy akapitu 

drugiego, inne niŜ płatności w ramach 

systemu jednolitej płatności obszarowej, 

pod warunkiem Ŝe to państwo 

członkowskie podjęło decyzję 

o niestosowaniu do odnośnych sektorów 

dobrowolnego wsparcia powiązanego 

z produkcją na podstawie tytułu IV 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Poprawka  132 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 

 

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: 

skreślony 

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; 

 

b) utrzymywanie istniejących trwałych 

uŜytków zielonych w gospodarstwie 

rolnym; oraz 

 

c) utrzymywanie na powierzchni uŜytków 

rolnych obszaru proekologicznego.  

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 
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(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. 

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. 

 

4. Rolnicy spełniający wymogi określone 

w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 

ekologicznego są tym samym uprawnieni 

do płatności, o której mowa w niniejszym 

rozdziale. 

 

Akapit pierwszy ma zastosowanie 

wyłącznie do jednostek gospodarstwa 

rolnego wykorzystywanych do produkcji 

ekologicznej zgodnie z art. 11 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007. 

 

5. Płatność, o której mowa w ust. 1, 

stanowi płatność roczną za kwalifikujący 

się hektar zgłoszony zgodnie z art. 26 ust. 

1, której kwotę oblicza się rocznie, dzieląc 

kwotę wynikającą ze stosowania art. 33 

ust. 1 przez łączną liczbę kwalifikujących 

się hektarów zgłoszonych w odnośnym 

państwie członkowskim zgodnie z art. 26. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Poprawka  133 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 39 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję o wykorzystaniu do 10 % rocznego 

pułapu krajowego określonego w 

załączniku II, pod warunkiem Ŝe: 

skreślony 

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 

system jednolitej płatności obszarowej 

określony w tytule V rozporządzenia (WE) 

nr 73/2009 lub finansowały środki na 

podstawie art. 111 wspomnianego 

rozporządzenia lub jeŜeli dotyczy ich 

odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub – 

w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 

wspomnianego rozporządzenia; lub 

 

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 

jednego roku w okresie 2010-2013 – 

ponad 5 % swojej kwoty dostępnej na 

przyznawanie płatności bezpośrednich 

określonych w tytułach III, IV oraz V 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 

wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 – 

na sfinansowanie środków określonych w 

tytule III rozdział 2 sekcja 2 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 

wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 

a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
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wspomnianego rozporządzenia lub 

środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 – 

z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Poprawka  134 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 39 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 

państwa członkowskie, które przydzieliły – 

w ciągu co najmniej jednego roku w 

okresie 2010-2013 – ponad 10 % swojej 

kwoty dostępnej na przyznawanie 

płatności bezpośrednich określonych w 

tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 

(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 

rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 

środków określonych w tytule III rozdział 

2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 

73/2009, wsparcia określonego w art. 68 

ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 

b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 

lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 

1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 

rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 

wykorzystaniu ponad 10 % rocznego 

pułapu krajowego określonego w 

załączniku II, po zatwierdzeniu przez 

Komisję zgodnie z art. 41. 

skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Poprawka  135 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 39 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 

członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 

na podstawie ust. 1, 2 i 3 i podjąć decyzję – 

ze skutkiem od 2017 r. – o: 

4. Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 

członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 

na podstawie ust. 1 i podjąć decyzję – ze 

skutkiem od 2017 r. – o: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Poprawka  136 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 39 – ustęp 4 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zwiększeniu odsetka określonego na 

podstawie ust. 1 i 2 w granicach 

określonych w wymienionych ustępach, 

jeŜeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 

przypadkach – o zmianie warunków 

przyznawania wsparcia; 

a) zwiększeniu odsetka określonego na 

podstawie ust. 1 w granicach określonych 

w wymienionych ustępach, jeŜeli dotyczy, 

oraz – w odpowiednich przypadkach – o 

zmianie warunków przyznawania 

wsparcia; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Poprawka  137 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 47 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 

drobnych producentów rolnych są 

zwolnieni z praktyk rolniczych 

ustanowionych w tytule III rozdział 2. 

skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Poprawka  138 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B7-0079/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja 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 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 

kwotę płatności rocznej dla systemu dla 

drobnych producentów rolnych na jednym 

z następujących poziomów, z zastrzeŜenie 

ust. 2 i 3: 

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 

kwotę płatności rocznej dla systemu dla 

drobnych producentów rolnych na jednym 

z następujących poziomów, z 

zastrzeŜeniem ust. 2 i 3: 

Or. en 

 

 


