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6.3.2013 B7-0079/151 

Poprawka  151 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, na 
obszarach, gdzie nie jest to agronomicznie 
moŜliwe, moŜna dostosować przepisy w 
zakresie płodozmianu za aprobatą 
Komisji. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Poprawka  152 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 

zielone obszary swoich gospodarstw 

rolnych zgłoszone jako trwałe uŜytki 

zielone we wniosku złoŜonym na 

podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 

(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 

wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 

referencyjnymi będącymi trwałymi 

uŜytkami zielonymi”. 

Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 

zielone i pastwiska trwałe obszary swoich 

gospodarstw rolnych zgłoszone jako trwałe 

uŜytki zielone i pastwiska trwałe we 

wniosku złoŜonym na podstawie art. 74 

ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) 

na rok składania wniosków 2014, zwane 

dalej „obszarami referencyjnymi będącymi 

trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi”. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Poprawka  153 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obszary referencyjne będące trwałymi 

uŜytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 

przypadkach, w których rolnik ma 

obowiązek ponownego przekwalifikowania 

obszarów na trwałe uŜytki zielone w 2014 

r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 

rozporządzenia (UE) nr […] HZR. 

Obszary referencyjne będące trwałymi 

uŜytkami zielonymi i pastwiskami 
trwałymi ulegają zwiększeniu w 

przypadkach, w których rolnik ma 

obowiązek ponownego przekwalifikowania 

obszarów na trwałe uŜytki zielone i 
pastwiska trwałe w 2014 r. lub w 2015 r., o 

czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 

nr […] HZR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Poprawka  154 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5 % 

obszarów referencyjnych będących 

trwałymi uŜytkami zielonymi. PowyŜsze 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyŜszej lub 
okoliczności nadzwyczajnych. 

2. Dopuszcza się przekwalifikowanie do 5 

% obszarów referencyjnych będących 

trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi, z wyjątkiem gleb 
bogatych w węgiel, obszarów podmokłych 
oraz półnaturalnych uŜytków zielonych i 
pastwisk. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Poprawka  155 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 określających przepisy dotyczące 

zwiększenia obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 

trwałych uŜytków zielonych, ponownego 

przekwalifikowania powierzchni uŜytków 

rolnych na trwałe uŜytki zielone w 

przypadku przekroczenia dozwolonego 

zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 

równieŜ zmiany obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi w 

przypadku przekazania gruntów. 

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 określających przepisy dotyczące 

zwiększenia obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi określonego w ust. 1 

akapit drugi, odnowy trwałych uŜytków 

zielonych i pastwisk trwałych, ponownego 

przekwalifikowania powierzchni uŜytków 

rolnych na trwałe uŜytki zielone i 
pastwiska trwałe w przypadku 

przekroczenia dozwolonego zmniejszenia, 

o którym mowa w ust. 2, jak równieŜ 

zmiany obszarów referencyjnych będących 

trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi w przypadku 

przekazania gruntów. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Poprawka  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Aby zmniejszyć koszty 

administracyjne związane z zarządzaniem 

wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 

naleŜy wprowadzić prosty i 

ukierunkowany system dla drobnych 

producentów rolnych. W tym celu naleŜy 

wprowadzić płatność ryczałtową, która 

zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 

NaleŜy wprowadzić przepisy dąŜące do 

uproszczenia formalności poprzez 

zmniejszenie – między innymi – 

obowiązków nakładanych na drobnych 

producentów rolnych, związanych na 

przykład ze składaniem wniosków o 

przyznanie wsparcia, praktykami 

rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 

środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 

kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr […] [HZR], nie podwaŜając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe w stosunku do drobnych 

producentów rolnych stosuje się 

prawodawstwo Unii, o którym mowa w 

załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 

[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 

powinno być wsparcie istniejącej struktury 

rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 

(38) Aby zmniejszyć koszty 

administracyjne związane z zarządzaniem 

wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 

naleŜy wprowadzić prosty i 

ukierunkowany system dla drobnych 

producentów rolnych. W tym celu naleŜy 

wprowadzić płatność ryczałtową, która 

zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 

NaleŜy wprowadzić przepisy dąŜące do 

uproszczenia formalności poprzez 

zmniejszenie – między innymi – 

obowiązków nakładanych na drobnych 

producentów rolnych, związanych na 

przykład ze składaniem wniosków o 

przyznanie wsparcia, praktykami 

rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 

środowiska, nie podwaŜając przy tym 
ogólnych celów reformy. Przez zasadę 
wzajemnej zgodności i kontrole zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr […] [HZR], 

naleŜy rozumieć, Ŝe w stosunku do 

drobnych producentów rolnych stosuje się 

prawodawstwo Unii, o którym mowa w 

załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 

[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 

powinno być wsparcie istniejącej struktury 

rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
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Unii, nie utrudniające jednocześnie 

rozwoju w kierunku większej 

konkurencyjności. Z tego względu dostęp 

do systemu naleŜy ograniczyć do 

istniejących gospodarstw rolnych. 

Unii, nie utrudniające jednocześnie 

rozwoju w kierunku większej 

konkurencyjności. Z tego względu dostęp 

do systemu naleŜy ograniczyć do 

istniejących gospodarstw rolnych. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Poprawka  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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)0625/3 – 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 

Przepisy ogólne  Przepisy ogólne  

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:  

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;  

b) utrzymywanie istniejących trwałych 

uŜytków zielonych w gospodarstwie 

rolnym; oraz  

b) utrzymywanie istniejących trwałych 

uŜytków zielonych i pastwisk trwałych 

w gospodarstwie rolnym; oraz  

c) utrzymywanie na powierzchni uŜytków 

rolnych obszaru proekologicznego.  

c) utrzymywanie na powierzchni uŜytków 

rolnych obszaru proekologicznego. 

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

uszczerbku dla stosowania dyscypliny 

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

uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
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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. 

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. 

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, 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.  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.  

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.  

Akapit pierwszy ma zastosowanie 

wyłącznie do jednostek gospodarstwa 

rolnego wykorzystywanych do produkcji 

ekologicznej zgodnie z art. 11 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007.  

 4a. Rolników spełniających zobowiązania 
podjęte zgodnie z art. 39 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
[...] [RDP] lub rolników, których 
gospodarstwo jest certyfikowane 
w ramach krajowych lub regionalnych 
systemów certyfikacji ekologicznej, uwaŜa 
się za przestrzegających jednej lub kilku 
odnośnych praktyk rolniczych, o których 
mowa w ust. 1, pod warunkiem, Ŝe te 
zobowiązania i systemy certyfikacji 



 

AM\929547PL.doc  PE503.600v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

ekologicznej spełniają następujące 
warunki: 

 a) obejmują całą część gospodarstwa 
rolnika, które jest objęte odnośnymi 
praktykami, o których mowa w ust. 1; 

 b) są tego samego typu co praktyki, 
o których mowa w ust. 1; oraz 

 c) pod względem ambitnych celów w 
zakresie klimatu i środowiska wykraczają 
poza praktyki, o których mowa w ust. 1. 

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.  

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 B7-0079/158 

Poprawka  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dywersyfikacja upraw Płodozmian 

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 uprawy przez 
okres trzech kolejnych lat.  

 1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, na 
obszarach, gdzie nie jest to agronomicznie 
moŜliwe, moŜna dostosować przepisy w 
zakresie płodozmianu za aprobatą 
Komisji.  

2. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 

i przepisy dotyczące stosowania 

dokładnego obliczania proporcji róŜnych 

upraw. 

2. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 ustanawiających definicję „uprawy” 

i przepisy dotyczące stosowania 

dokładnego obliczania proporcji róŜnych 

upraw.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Poprawka  159 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Trwałe uŜytki zielone Trwałe uŜytki zielone i pastwiska trwałe 

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 

zielone obszary swoich gospodarstw 

rolnych zgłoszone jako trwałe uŜytki 

zielone we wniosku złoŜonym na 

podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 

(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 

wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 

referencyjnymi będącymi trwałymi 

uŜytkami zielonymi”. 

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 

zielone i pastwiska trwałe obszary swoich 

gospodarstw rolnych zgłoszone jako trwałe 

uŜytki zielone i pastwiska trwałe we 

wniosku złoŜonym na podstawie art. 74 

ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) 

na rok składania wniosków 2014, zwane 

dalej „obszarami referencyjnymi będącymi 

trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi”.  

Obszary referencyjne będące trwałymi 

uŜytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 

przypadkach, w których rolnik ma 

obowiązek ponownego przekwalifikowania 

obszarów na trwałe uŜytki zielone w 2014 

r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 

rozporządzenia (UE) nr […] HZR.  

Obszary referencyjne będące trwałymi 

uŜytkami zielonymi i pastwiskami 
trwałymi ulegają zwiększeniu w 

przypadkach, w których rolnik ma 

obowiązek ponownego przekwalifikowania 

obszarów na trwałe uŜytki zielone i 
pastwiska trwałe w 2014 r. lub w 2015 r., o 

czym mowa w art. 93 rozporządzenia (UE) 

nr […] HZR.  

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5 % 

obszarów referencyjnych będących 

trwałymi uŜytkami zielonymi. PowyŜsze 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyŜszej lub 

2. Dopuszcza się przekwalifikowanie do 5 

% obszarów referencyjnych będących 

trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi, z wyjątkiem gleb 
bogatych w węgiel, obszarów podmokłych 
oraz półnaturalnych uŜytków zielonych i 
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okoliczności nadzwyczajnych.  pastwisk. W wyjątkowych okolicznościach 
ten odsetek moŜe być zwiększony do 7%.  

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 określających przepisy dotyczące 

zwiększenia obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 

trwałych uŜytków zielonych, ponownego 

przekwalifikowania powierzchni uŜytków 

rolnych na trwałe uŜytki zielone w 

przypadku przekroczenia dozwolonego 

zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 

równieŜ zmiany obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi w 

przypadku przekazania gruntów.  

3.  Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 określających przepisy dotyczące 

zwiększenia obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi określonego w ust. 1 

akapit drugi, odnowy trwałych uŜytków 

zielonych i pastwisk trwałych, ponownego 

przekwalifikowania powierzchni uŜytków 

rolnych na trwałe uŜytki zielone i 
pastwiska trwałe w przypadku 

przekroczenia dozwolonego zmniejszenia, 

o którym mowa w ust. 2, wyjątkowych 
okoliczności, o których mowa w ust. 2, jak 

równieŜ zmiany obszarów referencyjnych 

będących trwałymi uŜytkami zielonymi i 
pastwiskami trwałymi w przypadku 

przekazania gruntów.  

Or. en 
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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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 

% kwalifikujących się hektarów 

określonych w art. 25 ust. 2 – poza 

obszarami będącymi trwałymi uŜytkami 

zielonymi – stanowił obszar 

proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 

tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 

obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 

1. Państwa członkowskie dopilnowują na 

szczeblu regionalnym, aby co najmniej 7% 

kwalifikujących się hektarów określonych 

w art. 25 ust. 2 – poza obszarami będącymi 

trwałymi uŜytkami zielonymi i trwałymi 
pastwiskami – stanowił obszar 

proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 

tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 

półnaturalne siedliska. W celu zaliczenia 
tych obszarów jako obszarów 
proekologicznych nie mogą one być 
orane, obsiewane, nawoŜone nawozami 
nieorganicznymi lub spryskiwane 
pestycydami, ale mogą słuŜyć jako tereny 
wypasowe, moŜna zbierać z nich plony lub 
je kosić w odpowiednim okresie, który jest 
zgodny z potrzebami w zakresie ochrony 
róŜnorodności biologicznej. 

Or. en 

 

 


