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6.3.2013 B7-0079/139 

Poprawka  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 

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) Oprócz ujednolicenia wsparcia na 
szczeblu krajowym i regionalnym naleŜy 
równieŜ dostosować krajowe środki na 
płatności bezpośrednie, tak by państwa 
członkowskie, w których płatności 

bezpośrednie na hektar nie przekraczają 
70% średniej unijnej, odnotowały 
zmniejszenie róŜnicy o 30%. W przypadku 
państw członkowskich, w których poziom 
płatności bezpośrednich wynosi między 
70% a 80% średniej unijnej, róŜnica 
powinna się zmniejszyć o 25%, 
a w przypadku państw członkowskich, 
w których poziom płatności bezpośrednich 
przekracza 80% średniej, róŜnica powinna 
się zmniejszyć o 10%. Po zastosowaniu 
tych mechanizmów Ŝadne państwo nie 
powinno otrzymywać mniej niŜ 55% 
średniej unijnej w 2014 r. i 75% średniej 
unijnej w 2019 r. Jeśli chodzi o państwa 
członkowskie, w których poziom wsparcia 
przekracza średnią unijną, ich wysiłki na 
rzecz ujednolicenia nie powinny ich 
sprowadzić poniŜej tej średniej. 
Ujednolicenie, o którym mowa, powinno 

zostać sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, 

w których płatności bezpośrednie 
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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. 

przekraczają średnią unijną. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Poprawka  140 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 9 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Państwa członkowskie mogą ponadto 
wyłączyć obszary objęte uprawami roślin 
GMO. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Poprawka  141 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 6 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie, zgodnie 
z przyjętymi postanowieniami 
konstytucyjnymi, mogą stosować przepisy 
niniejszego rozporządzenia na szczeblu 
regionalnym. W takim przypadku państwa 
członkowskie określają regiony zgodnie 
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, a następnie dokonują podziału 
pułapu krajowego między te regiony. 
Państwa członkowskie mogą równieŜ 
podejmować wszystkie decyzje, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, na 
szczeblu regionalnym oraz stosować do 
pułapów regionalnych przepisy finansowe 
zawarte w art. 33, 35, 37, 39 i 51 
i mechanizm elastyczności określony 
w art. 14. Państwa członkowskie mogą 
równieŜ zdecydować o ustanowieniu 
rezerw regionalnych na potrzeby 
stosowania przepisów art. 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Poprawka  142 

Martin Häusling, José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Corinne Lepage 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 11 – ustęp 1 

 

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. Kwotę płatności bezpośrednich, która 

ma zostać przyznana rolnikowi na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

w danym roku kalendarzowym, zmniejsza 

się w następujący sposób:  

–  o 20 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 150 000 EUR do 200 000 EUR;  
– o 10 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 25 000 EUR do 50 000 EUR;  

–  o 40 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 200 000 EUR do 250 000 EUR;  
– o 20 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 50 000 EUR do 75 000 EUR;  

–  o 70 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 250 000 EUR do 300 000 EUR;  
– o 30 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 75 000 EUR do 100 000 EUR;  

–  o 100 % w przypadku transzy 

wynoszącej ponad 300 000 EUR. 
– o 100% w przypadku transzy wynoszącej 

ponad 100 000 EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Poprawka  143 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. 

Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję 

o udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych 

z EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 20% rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Poprawka  144 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 
Królestwo mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich na podstawie niniejszego 
rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej 
na wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW w okresie 
2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym 
odnośna kwota nie moŜe juŜ być dostępna 
na środki wspomagające w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 

skreślony 

O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, naleŜy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie. 

 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem 
drugim jest taki sam w przypadku lat, o 
których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Poprawka  145 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ROZDZIAŁ 1a 

 PŁATNOŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA NA 
PIERWSZE HEKTARY POWIERZCHNI 

 Artykuł 28a 

 Przepisy ogólne 

 Państwa członkowskie określają liczbę 
pierwszych hektarów powierzchni 
kwalifikujących się do objęcia niniejszym 
postanowieniem, która odpowiada liczbie 
uprawnień uruchomionych przez rolnika 
zgodnie z art. 26 ust. 1, do pułapu średniej 
wielkości gospodarstwa rolnego w danym 
państwie członkowskim. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Poprawka  146 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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, których grunty orne mają 
ponad 10 hektarów 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Poprawka  147 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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) płodozmian; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Poprawka  148 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 

w gospodarstwie rolnym; oraz 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Poprawka  149 

Martin Häusling, José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 30 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dywersyfikacja upraw Płodozmian 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Poprawka  150 

Martin Häusling, José Bové 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0079/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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) – 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. 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, na gruntach ornych 

uprawia się co najmniej trzy róŜne uprawy. 
śadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niŜ 5 % gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70 % 
gruntów uprawnych. 

1. JeŜeli grunty orne rolnika obejmują 

ponad 10 hektarów i nie są 

wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są 

ugorowane ani objęte uprawami trwałymi 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część 

roku, na gruntach ornych uprawia się na 
zasadzie płodozmianu trzy róŜne uprawy 
przez okres trzech kolejnych lat. Rośliny 
wiąŜące azot są objęte płodozmianem. 
Uprawa roślin wiąŜących azot moŜe zostać 
rozszerzona. 

Or. en 

 

 


