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6.3.2013 B7-0079/165 

Poprawka  165 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 

środków bezpośredniego wsparcia 

dochodów wśród rolników jest 

przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 

płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 

beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 

aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 

wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 

wymagają jednostkowego wsparcia na tym 

samym poziomie. Ponadto ze względu na 

moŜliwości dostosowania większym 

beneficjentom łatwiej jest gospodarować 

przy niŜszym poziomie jednolitego 

wsparcia. W związku z tym naleŜy 

wprowadzić taki system dla duŜych 

beneficjentów, w którym poziom wsparcia 

ulega stopniowemu zmniejszeniu a 

ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 

rozdział płatności wśród rolników. W 

takim systemie naleŜy jednak uwzględnić 

wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 

nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 

gospodarstw o wysokiej liczbie 

pracowników. Wspomniane maksymalne 

poziomy nie powinny mieć zastosowania 

do płatności przyznawanych za praktyki 

rolnicze korzystne dla klimatu 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 

środków bezpośredniego wsparcia 

dochodów wśród rolników jest 

przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 

płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 

beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 

aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 

wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 

wymagają jednostkowego wsparcia na tym 

samym poziomie. Ponadto ze względu na 

moŜliwości dostosowania większym 

beneficjentom łatwiej jest gospodarować 

przy niŜszym poziomie jednolitego 

wsparcia. W związku z tym naleŜy 

wprowadzić taki system dla duŜych 

beneficjentów, w którym poziom wsparcia 

ulega stopniowemu zmniejszeniu a 

ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 

rozdział płatności wśród rolników. W 

takim systemie naleŜy jednak uwzględnić 

wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 

nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 

gospodarstw o wysokiej liczbie 

pracowników. Wspomniane maksymalne 

poziomy nie powinny mieć zastosowania 

do płatności przyznawanych za praktyki 

rolnicze korzystne dla klimatu 
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i środowiska, poniewaŜ mogłoby to 

ograniczyć korzyści wynikające z takich 

płatności. Aby ograniczenie było 

skuteczne, państwa członkowskie powinny 

ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 

zapobiegać naduŜyciom ze strony rolników 

próbujących uniknąć jego skutków. 

Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 

ograniczeniu płatności dla duŜych 

beneficjentów powinien pozostać w 

państwach członkowskich, w których 

został wytworzony, i naleŜy go 

wykorzystać do finansowania projektów o 

znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 

… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW)
15
  [RDR]. 

i środowiska, poniewaŜ mogłoby to 

ograniczyć korzyści wynikające z takich 

płatności. Aby ograniczenie było 

skuteczne, państwa członkowskie powinny 

ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 

zapobiegać naduŜyciom ze strony rolników 

próbujących uniknąć jego skutków. 

Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 

ograniczeniu płatności dla duŜych 

beneficjentów powinien pozostać w 

państwach członkowskich, w których 

został wytworzony, i naleŜy go 

wykorzystać do finansowania 

mechanizmów publicznych słuŜących 

osiągnięciu stabilnych i opłacalnych cen 

produktów rolnych. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Poprawka  166 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 

w zakresie dywersyfikacji upraw 

stosowano w sposób proporcjonalny i 

niedyskryminujący oraz aby zapewniały 

one lepszą ochronę środowiska, Komisja 

powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 

„uprawy” i przepisów dotyczących 

stosowania omawianego środka. 

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 

w zakresie rotacji upraw stosowano w 

sposób proporcjonalny i 

niedyskryminujący oraz aby zapewniały 

one lepszą ochronę środowiska, Komisja 

powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 

„uprawy” i przepisów dotyczących 

stosowania omawianego środka. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Poprawka  167 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) „rotacja upraw” oznacza uprawę 

roślin obejmującą co najmniej cztery 

róŜne uprawy, w tym jedną uprawę 

strączkową; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Poprawka  168 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) ich działalność rolnicza stanowi 

jedynie niewielką część ich ogólnej 

działalności gospodarczej lub ich główna 

działalność lub przedmiot działalności nie 

polegają na prowadzeniu działalności 

rolniczej; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Poprawka  169 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stopniowe zmniejszanie i ograniczanie 

płatności  

Stopniowe zmniejszanie i ograniczanie 

płatności  

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 50% 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.  

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, oblicza 

się poprzez odjęcie wynagrodzeń 

faktycznie wypłaconych i 

zadeklarowanych przez rolnika w 

poprzednim roku, w tym podatków i 

składek na zabezpieczenie społeczne 

związanych z zatrudnieniem, od łącznej 

kwoty płatności bezpośrednich naleŜnych 

początkowo rolnikowi, nie uwzględniając 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, oblicza 

się poprzez odjęcie wynagrodzeń 

faktycznie wypłaconych i 

zadeklarowanych przez rolnika w 

poprzednim roku, w tym podatków i 

składek na zabezpieczenie społeczne 

związanych z zatrudnieniem, od łącznej 

kwoty płatności bezpośrednich naleŜnych 

początkowo rolnikowi, nie uwzględniając 
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płatności przyznawanych na podstawie 

tytułu III rozdział 2 niniejszego 

rozporządzenia.  

płatności przyznawanych na podstawie 

tytułu III rozdział 2 niniejszego 

rozporządzenia.  

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

nie przyznawano płatności rolnikom, w 

przypadku których stwierdzono – po dacie 

opublikowania wniosku Komisji 

dotyczącego niniejszego rozporządzenia – 

Ŝe w sztuczny sposób stworzyli warunki, 

które pozwalają im uniknąć skutków 

wynikających z niniejszego artykułu.  

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

nie przyznawano płatności rolnikom, w 

przypadku których stwierdzono – po dacie 

opublikowania wniosku Komisji 

dotyczącego niniejszego rozporządzenia – 

Ŝe w sztuczny sposób stworzyli warunki, 

które pozwalają im uniknąć skutków 

wynikających z niniejszego artykułu.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Poprawka  170 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) ich działalność rolnicza stanowi 

jedynie niewielką część ich ogólnej 

działalności gospodarczej lub ich główna 

działalność lub przedmiot działalności nie 

polegają na prowadzeniu działalności 

rolniczej; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Poprawka  171 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przepisy ogólne  Przepisy ogólne  

1. Państwa członkowskie [przyznają] 

roczną płatność młodym rolnikom, którzy 

są uprawnieni do płatności w ramach 

systemu płatności podstawowych, 

o którym mowa w rozdziale 1.  

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 

płatność młodym i nowym rolnikom, 

którzy są uprawnieni do płatności w 

ramach systemu płatności podstawowych, 

o którym mowa w rozdziale 1.  

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 

„młodzi rolnicy” oznaczają:  

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 

„młodzi rolnicy i nowi rolnicy” oznaczają:  

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 

zakładają gospodarstwo rolne jako 

kierujący gospodarstwem lub które 

załoŜyły juŜ takie gospodarstwo rolne 

w ciągu pięciu lat przed pierwszym 

złoŜeniem wniosku dotyczącego systemu 

płatności podstawowych, o którym mowa 

w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

[…] [HZR], oraz  

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 

zakładają gospodarstwo rolne jako 

kierujący gospodarstwem lub które 

załoŜyły juŜ takie gospodarstwo rolne 

w ciągu pięciu lat przed pierwszym 

złoŜeniem wniosku dotyczącego systemu 

płatności podstawowych, o którym mowa 

w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

[…] [HZR], oraz  

b) których wiek w momencie składania 

wniosku, o którym mowa w lit. a), nie 

przekracza 40 lat.  

b) których wiek w momencie składania 

wniosku, o którym mowa w lit. a), nie 

przekracza 40 lat.  

3. Bez uszczerbku dla stosowania 

dyscypliny finansowej, stopniowego 

zmniejszania i ograniczania, liniowych 

zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 

3. Bez uszczerbku dla stosowania 

dyscypliny finansowej, stopniowego 

zmniejszania i ograniczania, liniowych 

zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 
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wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 

wprowadzonych na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 

płatność, o której mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 

po aktywacji uprawnień do płatności przez 

danego rolnika.  

wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 

wprowadzonych na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 

płatność, o której mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 

po aktywacji uprawnień do płatności przez 

danego rolnika.  

4. Płatność, o której mowa w ust. 1, 

przyznaje się na rolnika na okres 

maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje 

skrócony o liczbę lat, które upłynęły 

między załoŜeniem gospodarstwa rolnego 

a pierwszym złoŜeniem wniosku, o którym 

mowa w ust. 2 lit. a).  

4. Płatność, o której mowa w ust. 1, 

przyznaje się na rolnika na okres 

maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje 

skrócony o liczbę lat, które upłynęły 

między załoŜeniem gospodarstwa rolnego 

a pierwszym złoŜeniem wniosku, o którym 

mowa w ust. 2 lit. a).  

5.  5.  

Państwa członkowskie obliczają co roku 

kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 

mnoŜąc liczbę odpowiadającą 25 % 

średniej wartości uprawnień do płatności 

posiadanych przez rolnika przez liczbę 

uprawnień, które rolnik ten aktywował 

zgodnie z art. 26 ust. 1.  

Państwa członkowskie obliczają co roku 

kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 

mnoŜąc liczbę odpowiadającą 25 % 

średniej wartości uprawnień do płatności 

posiadanych przez rolnika przez liczbę 

uprawnień, które rolnik ten aktywował 

zgodnie z art. 26 ust. 1.  

Stosując akapit pierwszy, państwa 

członkowskie przestrzegają następujących 

maksymalnych limitów liczby 

aktywowanych uprawnień do płatności, 

które naleŜy uwzględnić:  

Stosując akapit pierwszy, państwa 

członkowskie przestrzegają następujących 

maksymalnych limitów liczby 

aktywowanych uprawnień do płatności, 

które naleŜy uwzględnić:  

a) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI wynosi do 25 

hektarów włącznie – maksymalnie 25;  

a) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI wynosi do 25 

hektarów włącznie – maksymalnie 25;  

b) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI przekracza 25 

hektarów – maksymalna liczba nie moŜe 

być niŜsza niŜ 25 i nie wyŜsza niŜ 

wspomniana średnia wielkość.  

b) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI przekracza 25 

hektarów – maksymalna liczba nie moŜe 

być niŜsza niŜ 25 i nie wyŜsza niŜ 

wspomniana średnia wielkość.  

6. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 dotyczących warunków, zgodnie z 

którymi osobę prawną moŜna uznać za 

kwalifikującą się do otrzymania płatności, 

o której mowa w ust. 1, w szczególności 

stosowania limitu wiekowego określonego 

w ust. 2 lit. b) w stosunku do osoby 

6. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 dotyczących warunków, zgodnie z 

którymi osobę prawną moŜna uznać za 

kwalifikującą się do otrzymania płatności, 

o której mowa w ust. 1, w szczególności 

stosowania limitu wiekowego określonego 

w ust. 2 lit. b) w stosunku do osoby 
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fizycznej działającej w ramach osoby 

prawnej lub do większej liczby takich osób 

fizycznych.  

fizycznej działającej w ramach osoby 

prawnej lub do większej liczby takich osób 

fizycznych.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Poprawka  172 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przepisy ogólne  Przepisy ogólne  

1.  1.  

Państwa członkowskie mogą przyznawać 

rolnikom wsparcie powiązane z produkcją 

na warunkach określonych w niniejszym 

rozdziale.  

Państwa członkowskie mogą przyznawać 

rolnikom wsparcie powiązane z produkcją 

na warunkach określonych w niniejszym 

rozdziale.  

Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać następującym sektorom 

i rodzajom produkcji: zboŜa, nasiona 

oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 

strączkowe, len, konopie, ryŜ, orzechy, 

ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 

mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 

kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 

oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 

burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 

owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 

rotacji.  

Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać następującym sektorom 

i rodzajom produkcji: zboŜa, nasiona 

oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 

strączkowe, len, konopie, ryŜ, orzechy, 

ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 

mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 

kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 

oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 

burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria 

oraz owoce i warzywa.  

2. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać wyłącznie sektorom lub 

regionom państwa członkowskiego, w 

których określone typy rolnicze lub 

określone sektory rolnictwa znajdują się w 

trudnej sytuacji i mają szczególne 

2. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać wyłącznie sektorom lub 

regionom państwa członkowskiego, w 

których określone typy rolnicze lub 

określone sektory rolnictwa znajdują się w 

trudnej sytuacji i mają szczególne 
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znaczenie ze względów gospodarczych, 

społecznych lub środowiskowych.  

znaczenie ze względów gospodarczych, 

społecznych lub środowiskowych.  

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 wsparcie 

powiązane z produkcją moŜna równieŜ 

przyznawać rolnikom, którzy dnia 31 

grudnia 2013 r. mieli uprawnienia do 

płatności przyznane zgodnie z tytułem III 

rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 

zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy 

nie posiadają kwalifikujących się hektarów 

w celu aktywacji uprawnień do płatności 

w ramach systemu płatności 

podstawowych, o których mowa w tytule 

III rozdział 1 niniejszego rozporządzenia.  

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 wsparcie 

powiązane z produkcją moŜna równieŜ 

przyznawać rolnikom, którzy dnia 31 

grudnia 2013 r. mieli uprawnienia do 

płatności przyznane zgodnie z tytułem III 

rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 

zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy 

nie posiadają kwalifikujących się hektarów 

w celu aktywacji uprawnień do płatności 

w ramach systemu płatności 

podstawowych, o których mowa w tytule 

III rozdział 1 niniejszego rozporządzenia.  

4.  Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać wyłącznie w zakresie, który 

jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 

utrzymania aktualnych poziomów 

produkcji w odnośnych regionach.  

4.  Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 

przyznawać wyłącznie w zakresie, który 

jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 

utrzymania aktualnych poziomów 

produkcji i zatrudnienia w rolnictwie w 

odnośnych regionach.  

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 

formę płatności rocznej i jest przyznawane 

w określonych granicach ilościowych oraz 

oparte na określonych obszarach i plonach 

lub na określonej liczbie zwierząt.  

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 

formę płatności rocznej i jest przyznawane 

w określonych granicach ilościowych oraz 

oparte na określonych obszarach i plonach 

lub na określonej liczbie zwierząt.  

6. Wszelkie wsparcie powiązane 

z produkcją przyznawane na podstawie 

niniejszego artykułu musi być zgodne 

z innymi środkami i politykami Unii.  

6. Wszelkie wsparcie powiązane 

z produkcją przyznawane na podstawie 

niniejszego artykułu musi być zgodne 

z innymi środkami i politykami Unii.  

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55:  

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55:  

a) warunków przyznawania wsparcia, 

o którym mowa w niniejszym rozdziale,  

a) warunków przyznawania wsparcia, 

o którym mowa w niniejszym rozdziale,  

b) przepisów dotyczących spójności 

z innymi środkami Unii oraz kumulacji 

wsparcia.  

b) przepisów dotyczących spójności 

z innymi środkami Unii oraz kumulacji 

wsparcia.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Poprawka  173 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 47 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 47 a 

 Przepisy ogólne dotyczące pomocy dla 

drobnych gospodarstw rolnych 

 1. Państwa członkowskie przyznają roczną 

płatność drobnym gospodarstwom rolnym 

i drobnym producentom rolnym, którzy są 

uprawnieni do płatności w ramach 

systemu płatności podstawowych, o 

którym mowa w rozdziale 1. 

 2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 

drobne gospodarstwa rolne lub drobni 

producenci rolni oznaczają gospodarstwa 

rolne o wielkości określonej przez państwa 

członkowskie. Kryteria definicji precyzuje 

się w aktach delegowanych Komisji. 

 3. Bez uszczerbku dla stosowania 

dyscypliny finansowej, stopniowego 

zmniejszania i ograniczania, liniowych 

zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 

wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 

wprowadzonych na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 

płatność, o której mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, przyznaje się 
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corocznie po aktywacji uprawnień do 

płatności przez danego rolnika. 

 4. Państwa członkowskie określają kwotę, 

o której mowa w ust. 1, w granicach 

przewidzianych przepisami finansowymi w 

art. 51 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

 5. Rolnicy otrzymujący płatność z tytułu 

pomocy dla drobnych gospodarstw 

rolnych i drobnych producentów rolnych 

mogą uczestniczyć w podprogramie 

tematycznym, o którym mowa w art. 8 ust. 

1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Poprawka  174 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 WPR 

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

2013/2528(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 51 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 

w ramach systemu dla drobnych 

producentów rolnych przekracza 10% 

rocznego pułapu krajowego określonego 

w załączniku II, państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

powyŜszym odsetkiem. 

2. Płatności naleŜne w ramach systemu dla 

bardzo drobnych gospodarstw rolnych i 

płatności z tytułu pomocy dla drobnych 

gospodarstw rolnych mają priorytetowy 

charakter, a państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

pułapem rocznym określonym w 

załączniku II. 

Or. fr 

 

 


