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6.3.2013 B7-0079/177 

Poprawka  177 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 
międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących 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 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Definicje Definicje 

1. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje:  

1. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje:  

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 

prawną lub grupę osób fizycznych lub 

prawnych, bez względu na status prawny 

takiej grupy i jej członków w świetle prawa 

krajowego, której gospodarstwo rolne 

znajduje się na terytorium Unii, 

określonym w art. 52 Traktatu o Unii 

Europejskiej w związku z art. 349 i 355 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, oraz która prowadzi 

działalność rolniczą;  

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 

prawną lub grupę osób fizycznych lub 

prawnych, bez względu na status prawny 

takiej grupy i jej członków w świetle prawa 

krajowego, której gospodarstwo rolne 

znajduje się na terytorium Unii, 

określonym w art. 52 Traktatu o Unii 

Europejskiej w związku z art. 349 i 355 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, oraz która prowadzi 

działalność rolniczą;  

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 

wszystkie jednostki wykorzystywane do 

działalności rolniczej i zarządzane przez 

rolnika znajdujące się na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego;  

b) „gospodarstwo rolne” oznacza 

wszystkie jednostki wykorzystywane do 

działalności rolniczej i zarządzane przez 

rolnika znajdujące się na terytorium tego 

samego państwa członkowskiego;  

c) „działalność rolnicza” oznacza:  c) „działalność rolnicza” oznacza:  

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 

tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 

utrzymywanie zwierząt do celów 

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 

tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 

utrzymywanie zwierząt do celów 
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gospodarskich;  gospodarskich;  

– utrzymywanie powierzchni uŜytków 

rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje 

się ona do wypasu lub uprawy bez 

konieczności podjęcia Ŝadnych 

szczególnych działań przygotowawczych 

wykraczających poza tradycyjne metody 

rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub 

 

– prowadzenie działań minimalnych – 

określanych przez państwa członkowskie – 

na powierzchni uŜytków rolnych 

utrzymywanych naturalnie w stanie 

odpowiednim do wypasu lub uprawy; 

 

d) „produkty rolne” oznaczają produkty 

wymienione w załączniku I do Traktatu – z 

wyjątkiem produktów rybołówstwa – jak 

równieŜ bawełnę;  

d) „produkty rolne” oznaczają produkty 

wymienione w załączniku I do Traktatu – z 

wyjątkiem produktów rybołówstwa – jak 

równieŜ bawełnę;  

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 

oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 

przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone lub 

uprawy trwałe;  

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 

oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 

przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone lub 

uprawy trwałe;  

f) – „grunty orne” oznaczają grunty 

uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 

obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 

ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 

zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 

(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 

(WE) nr 1698/2005 i art. 29 

rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 

względu na to, czy grunty te znajdują się 

pod uprawą szklarniową lub pod stałym 

albo ruchomym przykryciem;  

f) – „grunty orne” oznaczają grunty 

uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 

obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 

ale ugorowane, w tym obszary odłogowane 

zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 

(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 

(WE) nr 1698/2005 i art. 29 

rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], bez 

względu na to, czy grunty te znajdują się 

pod uprawą szklarniową lub pod stałym 

albo ruchomym przykryciem;  

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 

niepodlegające rotacji, inne niŜ trwałe 

uŜytki zielone, które zajmują grunty przez 

okres pięciu lat lub dłuŜej i dają 

powtarzające się zbiory, w tym szkółki 

i zagajniki o krótkiej rotacji;  

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 

niepodlegające rotacji, inne niŜ trwałe 

uŜytki zielone, które zajmują grunty przez 

okres pięciu lat lub dłuŜej i dają 

powtarzające się zbiory, w tym szkółki 

i zagajniki o krótkiej rotacji;  

h) „trwałe uŜytki zielone” oznaczają grunty 

wykorzystywane do uprawy traw lub 

innych pastewnych roślin zielnych 

naturalnie (samosiewnych) lub 

uprawianych (zasianych), które nie były 

objęte płodozmianem danego 

h) „trwałe uŜytki zielone” oznaczają grunty 

wykorzystywane do uprawy traw lub 

innych pastewnych roślin zielnych 

naturalnie (samosiewnych) lub 

uprawianych (zasianych), które nie były 

objęte płodozmianem danego 
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gospodarstwa rolnego przez co najmniej 

pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 

odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 

Ŝe zachowano przewagę traw i innych 

pastewnych roślin zielnych;  

gospodarstwa rolnego przez co najmniej 

pięć lat; mogą one obejmować inne gatunki 

odpowiednie do wypasu, pod warunkiem, 

Ŝe zachowano przewagę traw i innych 

pastewnych roślin zielnych;  

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 

oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 

tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub 

zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 

przeznaczonych do zasiewania pastwisk 

lub łąk w państwie członkowskim 

(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 

zwierząt); 

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 

oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 

tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub 

zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion 

przeznaczonych do zasiewania pastwisk 

lub łąk w państwie członkowskim 

(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 

zwierząt);  

j) „szkółki” oznaczają następujące obszary 

młodych drzewiastych (drzewnych) roślin 

uprawianych na otwartym powietrzu 

w celu późniejszego przesadzenia:  

j) „szkółki” oznaczają następujące obszary 

młodych drzewiastych (drzewnych) roślin 

uprawianych na otwartym powietrzu 

w celu późniejszego przesadzenia:  

– szkółki winorośli oraz szkółki sadzonek;  – szkółki winorośli oraz szkółki sadzonek;  

– szkółki drzew i krzewów owocowych;  – szkółki drzew i krzewów owocowych;  

– szkółki roślin ozdobnych;  – szkółki roślin ozdobnych;  

– komercyjne szkółki drzew leśnych (z 

wyłączeniem rosnących w lesie szkółek 

przeznaczonych na potrzeby własne 

gospodarstwa rolnego);  

– komercyjne szkółki drzew leśnych (z 

wyłączeniem rosnących w lesie szkółek 

przeznaczonych na potrzeby własne 

gospodarstwa rolnego);  

– drzewa i krzewy do sadzenia w 

ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na 

wałach (np. sadzonki Ŝywopłotu, róŜe i 

inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i 

krzewy iglaste), we wszystkich 

przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i 

młode sadzonki;  

– drzewa i krzewy do sadzenia w 

ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na 

wałach (np. sadzonki Ŝywopłotu, róŜe i 

inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i 

krzewy iglaste), we wszystkich 

przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i 

młode sadzonki;  

k) „zagajnik o krótkiej rotacji” oznacza 

obszary obsadzane określonymi przez 

państwa członkowskie gatunkami drzew 

objętymi kodem CN 06029041, które 

obejmują zdrewniałe uprawy wieloletnie, 

sadzonki lub podstawy łodyg pozostałe w 

glebie po zbiorach, wraz z nowymi pędami 

wschodzącymi w następnej porze roku, o 

maksymalnym cyklu zbiorów określanym 

przez państwa członkowskie. 

 

2. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

2. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
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art. 55 w celu:  art. 55 w celu:  

a) określenia kolejnych definicji 

dotyczących dostępu do wsparcia na 

podstawie niniejszego rozporządzenia;  

a) określenia kolejnych definicji 

dotyczących dostępu do wsparcia na 

podstawie niniejszego rozporządzenia;  

b) ustanowienia ram, w których państwa 

członkowskie mają określić działania 

minimalne prowadzone na obszarach 

utrzymywanych naturalnie w stanie 

odpowiednim do wypasu lub uprawy;  

b) ustanowienia ram, w których państwa 

członkowskie mają określić działania 

minimalne prowadzone na obszarach 

utrzymywanych naturalnie w stanie 

odpowiednim do wypasu lub uprawy;  

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 

muszą spełnić, aby uznano, Ŝe przestrzegali 

obowiązku utrzymywania powierzchni 

uŜytków rolnych w stanie odpowiednim do 

wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 

lit. c);  

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 

muszą spełnić, aby uznano, Ŝe przestrzegali 

obowiązku utrzymywania powierzchni 

uŜytków rolnych w stanie odpowiednim do 

wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 

lit. c);  

d) ustanowienia kryteriów określania 

przewagi traw i innych pastewnych roślin 

zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).  

d) ustanowienia kryteriów określania 

przewagi traw i innych pastewnych roślin 

zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h).  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Poprawka  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 
międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących 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 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stopniowe zmniejszanie i ograniczenie 

płatności 

Stopniowe zmniejszanie i ograniczenie 

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 20% w przypadku transzy wynoszącej 

ponad 20 000 EUR do 50 000 EUR;  

– o 40% w przypadku transzy wynoszącej 

od 200 000 EUR do 250 000 EUR;  

–  o 50% w przypadku transzy wynoszącej 

ponad 50 000 EUR do 75 000 EUR;  

– o 70% w przypadku transzy wynoszącej 

od 250 000 EUR do 300 000 EUR;  

–  o 80% w przypadku transzy wynoszącej 

ponad 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 

płatności przyznawanych na podstawie 

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. 



 

AM\929687PL.doc  PE503.600v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Poprawka  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 
Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących 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 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] odsetka 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. Fundusze przekazywalne 

są w 100% finansowane z budŜetu WPR, 

aby odwrócić tendencję opuszczania wsi i 

aktywności rolniczej, szczególnie 

rolnictwa przyjaznego środowisku, 

zgodnie z priorytetami rozwoju wsi (4) i 

(5), określonymi w art. 5 rozporządzenia 

(UE) nr […] [RDR]. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Poprawka  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 
międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących 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 22 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 22 a 

 
Ujednolicenie pomiędzy państwami 

członkowskimi w zakresie wartości 

uprawnień do płatności 

 
1. Do końca okresu obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 wsparcie bezpośrednie jest 

rozdzielane sprawiedliwie w całej Unii 

Europejskiej, tak aby osiągnąć pełne 

ujednolicenie bezpośredniego wsparcia 

dochodów dla rolników między 

poszczególnymi państwami 

członkowskimi. 

 
2. Dla celów ujednolicenia, o którym 

mowa w ust. 1, Komisja, nie później niŜ do 

końca pierwszego półrocza 2013 r., 

przedstawia wniosek dotyczący 

ustanowienia metody i harmonogramu 

jego wdraŜania. We wniosku tym określa 

się pośrednie stopnie procesu 

ujednolicania płatności na hektar w celu 

osiągnięcia pełnego ujednolicenia w 

terminie podanym powyŜej. 
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3. Ujednolicenie, o którym mowa w ust. 1 

i 2, powinno zostać sfinansowane 

proporcjonalnie przez wszystkie państwa 

członkowskie, w których płatności 

bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 

 
4. NiezaleŜnie od ujednolicenia, które 

osiąga się zgodnie z ust. 1, naleŜy 

odpowiednio uwzględnić róŜnice w 

poziomie płac i kosztach produkcji w 

państwach członkowskich. Komisja 

powinna wziąć te róŜnice pod uwagę we 

wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

Or. pt 

 

 

 


