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6.3.2013 B7-0079/182 

Poprawka  182 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber  
w imieniu grupy 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 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 49 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwota płatności Kwota płatności 

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 ustanawiają 

kwotę płatności rocznej dla systemu dla 

drobnych producentów rolnych na jednym 

z następujących poziomów, 

z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3:  

a) kwota nieprzekraczająca 15 % średniej 

płatności krajowej na beneficjenta;  

a) kwota nieprzekraczająca 15 % średniej 

płatności krajowej na beneficjenta;  

b) kwota odpowiadająca średniej płatności 

krajowej na hektar pomnoŜona przez liczbę 

odpowiadającą liczbie hektarów 

wynoszącą maksymalnie trzy.  

b) kwota odpowiadająca 150 % średniej 

płatności krajowej na hektar pomnoŜona 

przez liczbę odpowiadającą liczbie 

hektarów wynoszącą maksymalnie pięć.  

Państwa członkowskie określają średnią 

krajową, o której mowa w akapicie 

pierwszym lit. a), na podstawie pułapu 

krajowego określonego w załączniku II na 

rok kalendarzowy 2019 i liczby rolników, 

którzy otrzymali uprawnienia do płatności 

zgodnie z art. 21 ust. 1.  

Państwa członkowskie określają średnią 

krajową, o której mowa w akapicie 

pierwszym lit. a), na podstawie pułapu 

krajowego określonego w załączniku II na 

rok kalendarzowy 2019 i liczby rolników, 

którzy otrzymali uprawnienia do płatności 

zgodnie z art. 21 ust. 1.  

Państwa członkowskie określają średnią 

krajową, o której mowa w akapicie 

pierwszym lit. b), na podstawie pułapu 

Państwa członkowskie określają średnią 

krajową, o której mowa w akapicie 

pierwszym lit. b), na podstawie pułapu 
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krajowego określonego w załączniku II na 

rok kalendarzowy 2019 i liczby 

kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 

zgodnie z art. 26 w 2014 r.  

krajowego określonego w załączniku II na 

rok kalendarzowy 2019 i liczby 

kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 

zgodnie z art. 26 w 2014 r.  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 

być niŜsza niŜ 500 EUR ani wyŜsza niŜ 

1 000 EUR. Nie naruszając przepisów art. 

51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 

powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 500 

EUR lub więcej niŜ 1 000 EUR, kwotę 

zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 

dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 

być niŜsza niŜ 1000 EUR ani wyŜsza niŜ 

2000 EUR. Nie naruszając przepisów 

art. 51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 

powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 1000 

EUR lub więcej niŜ 2000 EUR, kwotę 

zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 

dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej  

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 kwotę, 

o której mowa w ust. 1, na Cyprze i Malcie 

moŜna ustalić na poziomie niŜszym niŜ 

500 EUR, ale nie niŜszym niŜ 200 EUR.  

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 kwotę, 

o której mowa w ust. 1, na Cyprze i Malcie 

moŜna ustalić na poziomie niŜszym niŜ 

500 EUR, ale nie niŜszym niŜ 200 EUR.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Poprawka  183 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy 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 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 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. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 

w ramach systemu dla drobnych 

producentów rolnych przekracza 25 % 

rocznego pułapu krajowego określonego w 

załączniku II, państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

powyŜszym odsetkiem. 

Or. pt 

 

 


