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Poprawka 12
Agnes Schierhuber 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W kontekście oceny realizacji reformy 
wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. 
za nowe kluczowe wyzwania dla rolnictwa 
europejskiego zostały uznane zmiany 
klimatyczne, odnawialne źródła energii, 
gospodarka wodna i różnorodność 
biologiczna.

(1) W kontekście oceny realizacji reformy 
wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. 
za nowe kluczowe wyzwania dla rolnictwa 
europejskiego zostały uznane zmiany 
klimatyczne, odnawialne źródła energii, 
gospodarka wodna, różnorodność 
biologiczna i rezygnacja z systemu kwot 
mlecznych.

Or. de

Uzasadnienie

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Poprawka 13
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Istotne jest, aby działania związane z 
tymi priorytetowymi problemami zostały 
wzmocnione w programach rozwoju
obszarów wiejskich zatwierdzanych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1698/2005.

(5) Jeżeli obowiązujące w państwach 
członkowskich programy rozwoju 
obszarów wiejskich nie obejmują 
wystarczających i odpowiednich środków, 
takich jak określone w załączniku II,
istotne jest, aby działania związane z tymi 
priorytetowymi problemami zostały 
wzmocnione w programach rozwoju 
obszarów wiejskich zatwierdzanych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
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1698/2005.

Or. en

Uzasadnienie

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Poprawka 14
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Sondaż Eurobarometru z 2007 r. pt. 
„Postawy obywateli UE w sprawie 
dobrostanu zwierząt” pokazuje, że 
zdecydowana większość społeczeństwa UE 
(72%) uważa, iż rolnikom należy 
wynagradzać zwiększone koszty, które 
mogą wyniknąć z podwyższonych 
standardów w zakresie dobrostanu.  
Ponadto protokół w sprawie ochrony i 
dobrostanu zwierząt załączony do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską wymaga, aby podczas 
tworzenia i wprowadzania polityki rolnej, 
Wspólnota i państwa członkowskie 
uwzględniały wymagania dobrostanu 
zwierząt.

Or. en
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Poprawka 15
Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Biorąc pod uwagę znaczenie tych
priorytetów wspólnotowych należy 
zobowiązać państwa członkowskie do 
włączenia działań związanych ze 
wspomnianymi wyzwaniami do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

(6) Z uwagi na znaczenie tych priorytetów 
wspólnotowych państwa członkowskie
powinny włączać większą część działań 
związanych ze wspomnianymi 
wyzwaniami do swoich programów 
rozwoju obszarów wiejskich, jednak tylko 
wówczas, gdy państwa członkowskie 
dotychczas nie przypisywały tym 
priorytetom wspólnotowym 
wystarczającego znaczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Poprawka 16
Agnes Schierhuber 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 stanowi, że w celu 
uwzględnienia w szczególności głównych 
zmian priorytetów wspólnotowych 
strategiczne wytyczne Wspólnoty w 
sprawie rozwoju obszarów wiejskich
(okres programowania 2007 – 2013), 
przyjęte decyzją Rady 2006/144/WE, mogą 
podlegać przeglądowi. Aby stworzyć ramy 
dla zmiany programów należy zatem
ustanowić dla wszystkich państw 
członkowskich obowiązek dokonania 

(7) Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 stanowi, że w celu 
uwzględnienia w szczególności głównych 
zmian priorytetów wspólnotowych 
strategiczne wytyczne Wspólnoty w 
sprawie rozwoju obszarów wiejskich
(okres programowania 2007 – 2013), 
przyjęte decyzją Rady 2006/144/WE, mogą 
podlegać przeglądowi. Aby stworzyć ramy 
dla zmiany programów należy zatem
skłonić państwa członkowskie do
dokonania przeglądu krajowych planów 
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przeglądu krajowych planów 
strategicznych w ślad za zmianami 
dokonanymi w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty.

strategicznych w ślad za zmianami 
dokonanymi w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Poprawka 17
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 stanowi, że w celu 
uwzględnienia w szczególności głównych 
zmian priorytetów wspólnotowych 
strategiczne wytyczne Wspólnoty w 
sprawie rozwoju obszarów wiejskich
(okres programowania 2007 – 2013), 
przyjęte decyzją Rady 2006/144/WE, mogą 
podlegać przeglądowi. Aby stworzyć ramy 
dla zmiany programów należy zatem 
ustanowić dla wszystkich państw 
członkowskich obowiązek dokonania 
przeglądu krajowych planów 
strategicznych w ślad za zmianami 
dokonanymi w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty.

(7) Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 stanowi, że w celu 
uwzględnienia w szczególności głównych 
zmian priorytetów wspólnotowych 
strategiczne wytyczne Wspólnoty w 
sprawie rozwoju obszarów wiejskich
(okres programowania 2007 – 2013), 
przyjęte decyzją Rady 2006/144/WE, mogą 
podlegać przeglądowi. Aby stworzyć ramy 
dla zmiany programów należy zatem 
ustanowić dla państw członkowskich, które
do tej pory jeszcze nie przyjęły 
odpowiednich środków, szczególny
obowiązek dokonania przeglądu krajowych 
planów strategicznych w ślad za zmianami 
dokonanymi w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
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development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Poprawka 18
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na pojawienie się nowych 
obowiązków należy zmienić wymogi 
dotyczące treści programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy sporządzić 
niewyczerpujący wykaz typów działań, 
który pomoże państwom członkowskim 
określić odpowiednie działania dotyczące 
nowych wyzwań w kontekście ram 
prawnych rozwoju obszarów wiejskich.

(9) Ze względu na pojawienie się nowych 
obowiązków należy w razie konieczności
zmienić wymogi dotyczące treści 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 
Należy sporządzić niewyczerpujący wykaz 
typów działań, który pomoże państwom 
członkowskim określić odpowiednie 
działania dotyczące nowych wyzwań w 
kontekście ram prawnych rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Poprawka 19
Agnes Schierhuber 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na pojawienie się nowych 
obowiązków należy zmienić wymogi 
dotyczące treści programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy sporządzić 

(9) Ze względu na pojawienie się nowych 
obowiązków należy zmienić wymogi 
dotyczące treści programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy sporządzić 
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niewyczerpujący wykaz typów działań, 
który pomoże państwom członkowskim 
określić odpowiednie działania dotyczące 
nowych wyzwań w kontekście ram 
prawnych rozwoju obszarów wiejskich.

niewyczerpujący wykaz typów działań, 
który pomoże państwom członkowskim 
określić odpowiednie działania dotyczące 
nowych wyzwań w kontekście ram 
prawnych rozwoju obszarów wiejskich i 
który będzie mógł zostać poszerzony w 
późniejszym terminie w zależności od 
potrzeb poszczególnych państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Poprawka 20
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dostosowanie rozporządzenia jest 
również wskazane z uwagi na płatności na 
rzecz obszarów górskich o trudnej sytuacji 
naturalnej i płatności na rzecz innych 
obszarów dotkniętych utrudnieniami. 
Obecne uregulowanie oparte na 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/1999 z 
dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich z 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej (EFOGR)1, które ma 
obowiązywać również w nowym okresie 
finansowania do 2009 r., należy utrzymać 
do końca obecnego okresu finansowania.
1 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 8.

Or. de
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Poprawka 21
Stéphane Le Foll

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu stworzenia dodatkowych 
zachęt dla beneficjentów do podejmowania 
działań związanych z nowymi priorytetami 
należy przewidzieć możliwość zwiększenia 
kwot i stawek wsparcia w odniesieniu do 
przedmiotowych działań.

(10) W celu stworzenia dodatkowych 
zachęt dla beneficjentów do podejmowania 
działań związanych z nowymi priorytetami 
należy przewidzieć możliwość zwiększenia 
kwot i stawek wsparcia finansowanych w
100% przez EFRROW w odniesieniu do 
przedmiotowych działań.

Or. fr

Uzasadnienie

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Poprawka 22
Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby
odpowiednia kwota wspomnianych 



PE412.016v01-00 10/37 AM\738974PL.doc

PL

finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

zasobów finansowych została 
wykorzystana na wsparcie działań 
pozostających w związku z nowymi 
wyzwaniami.

Or. de

Uzasadnienie

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Poprawka 23
Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

(11). Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie zarówno istniejących jak i 
nowych działań pozostających w związku z 
nowymi wyzwaniami zgodnie z decyzjami 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Poprawka 24
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich, o ile nie przewidziały 
ich już te państwa członkowskie, które 
zastosowały dobrowolną modulację 
krajową zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 378/2007. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

Or. en

Uzasadnienie

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.
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Poprawka 25
Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Działania te powinny być spójne z 
działaniami finansowanymi przez inne 
fundusze wspólnotowe, zwłaszcza zaś 
przez fundusze strukturalne (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny i 
Europejski Fundusz Spójności).

Or. de

Uzasadnienie

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Poprawka 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na uzupełniający, szczególny 
i wiążący charakter, jaki ma wykorzystanie 
tych kwot równych wspomnianym 
zasobom finansowym, równowaga 
ustalona pomiędzy celami wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich nie powinna
być zakłócona.

(12) Z uwagi na uzupełniający, szczególny 
i wiążący charakter, jaki ma wykorzystanie 
tych kwot równych wspomnianym 
zasobom finansowym, równowaga 
ustalona pomiędzy celami wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich nie może być 
zakłócona; z tego względu także przy 
wykorzystaniu środków na nowe 
priorytety należy zachować równowagę 
pomiędzy celami zgodnie z art. 17.

Or. de
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Poprawka 27
Agnes Schierhuber 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z uwagi na uzupełniający, szczególny
i wiążący charakter, jaki ma wykorzystanie 
tych kwot równych wspomnianym 
zasobom finansowym, równowaga
ustalona pomiędzy celami wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich nie powinna 
być zakłócona.

(12) Z uwagi na uzupełniający i szczególny
charakter, jaki ma wykorzystanie tych 
kwot równych wspomnianym zasobom 
finansowym, równowaga ustalona 
pomiędzy celami wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich nie powinna być 
zakłócona.

Or. de

Uzasadnienie

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Poprawka 28
Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zagwarantować odpowiednie 
finansowanie programów rozwoju 
obszarów wiejskich, należałoby 
wprowadzić większą elastyczność 
umożliwiającą wykorzystanie również do 
tych celów niewydatkowanych zasobów 
funduszy strukturalnych (dział 1b).

Or. de

Uzasadnienie

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
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Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Poprawka 29
María Isabel Salinas García

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W art. 11 ust. 3, lit. d) otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

«d) wykaz programów rozwoju obszarów 
wiejskich, za pomocą których wdrażany 
jest krajowy plan strategiczny oraz 
orientacyjny przydział środków z 
EFFROW dla każdego programu, w tym 
kwoty, o których mowa w art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005* z 
odrębnym wskazaniem kwot, o których 
mowa w art. 69 ust. 5a niniejszego 
rozporządzenia.”

Or. es

Uzasadnienie

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Poprawka 30
Lily Jacobs 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 12 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1, 
każde państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu, o którym mowa w art. 10, 
dotyczącego krajowego planu 
strategicznego.

W porozumieniu z niższymi szczeblami 
swojej władzy publicznej, w ślad za 
zmianami w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 12 ust. 1, każde państwo 
członkowskie dokonuje przeglądu, o 
którym mowa w art. 10, dotyczącego 
krajowego planu strategicznego.

Or. en

Uzasadnienie

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Poprawka 31
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 12 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1,
każde państwo członkowskie dokonuje
przeglądu, o którym mowa w art. 10, 
dotyczącego krajowego planu 
strategicznego.

1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1,
każdemu państwu członkowskiemu 
proponuje się dokonanie przeglądu, o 
którym mowa w art. 10, dotyczącego 
krajowego planu strategicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
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challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Poprawka 32
Czesław Adam Siekierski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 12 a – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1, 
każde państwo członkowskie dokonuje
przeglądu, o którym mowa w art. 10, 
dotyczącego krajowego planu 
strategicznego.

1. W ślad za zmianami w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1, 
każde państwo członkowskie może 
dokonać przeglądu, o którym mowa w art. 
10, dotyczącego krajowego planu 
strategicznego.

Or. pl

Poprawka 33
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie włączają do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od własnych specyficznych 
potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:

1. Jeżeli nie ustanowiono jeszcze
odpowiednich przepisów w tym względzie,
począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie włączają do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od własnych specyficznych 
potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:
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Or. en

Uzasadnienie

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Poprawka 34
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie włączają do swoich
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od własnych specyficznych 
potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie wykazują w swoich
programach rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od własnych specyficznych 
potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:

Or. de

Poprawka 35
Czesław Adam Siekierski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – punkt 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie włączają do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
w zależności od własnych specyficznych 

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
państwa członkowskie inne niż nowe 
państwa członkowskie włączają do swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
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potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:

w zależności od własnych specyficznych 
potrzeb, działania, które są ukierunkowane 
na priorytety opisane w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione 
w krajowym planie strategicznym; 
priorytety te są następujące:

Or. pl

Justification

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Poprawka 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odnawialne źródła energii, b) oszczędność energii i odnawialne źródła 
energii,

Or. de

Poprawka 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gospodarka wodna, c) oszczędność wody i poprawa jakości 
wody

Or. de



AM\738974PL.doc 19/37 PE412.016v01-00

PL

Poprawka 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) różnorodność biologiczna. d) utrzymanie i zrównoważone 
wykorzystanie różnorodności biologicznej.

Or. de

Poprawka 39
Vincenzo Aita

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ochrona i odzyskiwanie gleby.

Or. it

Poprawka 40
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) działania mające na celu poprawę 
konkurencyjności i innowacyjności 
rolnictwa i leśnictwa.
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Or. nl

Poprawka 41
Agnes Schierhuber 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) rezygnacja z systemu kwot mlecznych

Or. de

Uzasadnienie

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Poprawka 42
Heinz Kindermann 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł16 a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru w oparciu o indykatywny wykaz 
rodzajów działań zamieszczony w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia lub wybrać inne rodzaje 
działań, pod warunkiem że dotyczą one 
priorytetów, o których mowa w akapicie 
pierwszym, a ich celem jest osiągnięcie 
potencjalnych skutków określonych w 
załączniku II.

Państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru w oparciu o indykatywny wykaz 
rodzajów działań zamieszczony w 
załączniku II do niniejszego
rozporządzenia lub wybrać inne rodzaje 
działań, m.in. w dziedzinie rybołówstwa 
śródlądowego, pod warunkiem że dotyczą 
one priorytetów, o których mowa w 
akapicie pierwszym, a ich celem jest 
osiągnięcie potencjalnych skutków 
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określonych w załączniku II.  

Or. de

Uzasadnienie

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Poprawka 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru w oparciu o indykatywny wykaz 
rodzajów działań zamieszczony w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia lub wybrać inne rodzaje 
działań, pod warunkiem że dotyczą one
priorytetów, o których mowa w akapicie 
pierwszym, a ich celem jest osiągnięcie 
potencjalnych skutków określonych w 
załączniku II.

Państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru w oparciu o indykatywny wykaz 
rodzajów działań zamieszczony w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia lub wybrać inne rodzaje 
działań, pod warunkiem że na poziomie 
gospodarstwa skutkują one 
uruchomieniem zrównoważonego 
gospodarowania zasobami gleby, energii i 
wody oraz różnorodnością biologiczną, 
dotyczą priorytetów, o których mowa w 
akapicie pierwszym, a ich celem jest 
osiągnięcie potencjalnych skutków 
określonych w załączniku II.

Należy przy tym wykazać i 
zagwarantować, że gospodarstwo rolne, 
które składa wniosek o przyznanie 
wsparcia na te działania, poprawi swój 
ogólny bilans w zakresie wydajności 
energetycznej, ochrony klimatu, 
różnorodności biologicznej czy ochrony 
zasobów wodnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Poprawka 44
Lily Jacobs 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonać 
wyboru w oparciu o indykatywny wykaz 
rodzajów działań zamieszczony w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia lub wybrać inne rodzaje 
działań, pod warunkiem że dotyczą one 
priorytetów, o których mowa w akapicie 
pierwszym, a ich celem jest osiągnięcie 
potencjalnych skutków określonych w 
załączniku II.

W porozumieniu z niższymi szczeblami 
swojej władzy publicznej, państwa 
członkowskie mogą dokonać wyboru w 
oparciu o indykatywny wykaz rodzajów 
działań zamieszczony w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia lub wybrać 
inne rodzaje działań, pod warunkiem że 
dotyczą one priorytetów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, a ich celem jest 
osiągnięcie potencjalnych skutków 
określonych w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Poprawka 45
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
synergię z podobnymi działaniami 
finansowanymi przez inne fundusze 
wspólnotowe, w szczególności fundusze 
strukturalne, a w stosownych przypadkach 
rozwijają zintegrowane podejście do 
strategii, działań i finansowania.

Or. de

Uzasadnienie

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Poprawka 46
Stéphane Le Foll 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie ustanawiają europejską sieć 
mającą na celu rejestrowanie wszystkich 
innowacyjnych działań, które wychodzą 
naprzeciw różnym priorytetom, o których 
mowa w ust. 1, tak żeby ułatwić wymianę 
doświadczeń i ich przekazywanie. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Poprawka 47
Stéphane Le Foll 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
ustalona w załączniku I intensywność 
pomocy dla działań, o których mowa w ust. 
1, może zostać zwiększona o 10 punktów 
procentowych.

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. 
ustalona w załączniku I intensywność 
pomocy dla działań, o których mowa w ust. 
1, może być finansowana w 100% przez 
EFRROW.

Or. fr

Uzasadnienie

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 
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Poprawka 48
María Isabel Salinas García

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tabelę przedstawiającą, w odniesieniu 
do okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., całkowity wkład 
Wspólnoty na rzecz działań, o których 
mowa w art. 69 ust. 5a.”

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Poprawka 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 16 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki w ramach priorytetu 
„odnawialne źródła energii”, dla których 
wymaga się gruntów rolnych, które w 
innym razie mogłyby służyć do produkcji 
żywności, można wspierać dopiero 
wówczas, gdy na podstawie oceny skutków 
na szczeblu europejskim i przy 
uwzględnieniu sytuacji żywnościowej w 
krajach trzecich stwierdzono z całą 
pewnością, że ich uruchomienie nie 
przyniesie szkody dla bezpieczeństwa 
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żywnościowego.

Or. de

Uzasadnienie

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Poprawka 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – akapit -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota równa przynajmniej 20% 
całkowitego wkładu EFRROW w 
program jest rezerwowana dla środków
opracowywanych metodą, którą opisano w 
Tytule IV rozdział I sekcja 4 oś 4. Kwota 
ta jest częścią odsetka, o którym mowa 
w ust. 1. Dla Republiki Czeskiej, Estonii, 
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, 
Polski, Słowenii i Słowacji minimalny 
wkład finansowy Wspólnoty dla osi 4 
wynoszący 5% może być stopniowo 
wprowadzany podczas okresu 
programowania w taki sposób, że 
średnio co najmniej 2,5 % całkowitego 
wkładu EFRROW jest zarezerwowane 
dla osi 4.
Dla Bułgarii i Rumunii w latach 2010–
2013 zachowuje się dla osi 4 średnio 
przynajmniej 2,5% całkowitego wkładu 
EFFROW. Przy obliczaniu tego odsetka 
uwzględnia się każdy wkład EFRROW w 
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ramach tej osi w latach 2007–2009.

Or. de

Uzasadnienie

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Poprawka 51
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W art. 17 dodaje się ust. 3 w 
brzmieniu: „3.

skreślony

„3. Kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 69 ust. 5a nie są uwzględniane 
w całkowitym wkładzie EFFROW, który 
jest podstawą do obliczania minimalnego 
wkładu finansowego Wspólnoty dla każdej 
osi zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu.”

Or. es

Uzasadnienie

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Poprawka 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(3) Kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 69 ust. 5a nie są uwzględniane w 
całkowitym wkładzie EFRROW, który jest 
podstawą do obliczania minimalnego 
wkładu finansowego Wspólnoty dla każdej 
osi zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu.”

„3. Kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 69 ust. 5a są również
uwzględniane w całkowitym wkładzie 
EFRROW, który jest podstawą do 
obliczania minimalnego wkładu 
finansowego Wspólnoty dla każdej osi 
zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”

Or. de

Uzasadnienie

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Poprawka 53
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Artykuł 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsparcia przewidziane w art. 20 
lit. b) pkt iii) udziela się w przypadku 
inwestycji materialnych lub 
niematerialnych, które:
a) poprawiają ogólny poziom wyników 
gospodarstw;
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b) dotyczą:

– przetwarzania lub wprowadzenia do 
obrotu produktów, o których mowa w 
załączniku I do traktatu, z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa, produktów 
leśnych i bawełny; lub
– rozwoju nowych produktów, procesów 
i technologii związanych z produktami, o 
których mowa w załączniku I do 
traktatu, z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa, a także produktów leśnych 
i bawełny; oraz
c) spełniają normy wspólnotowe mające 
zastosowanie do danej inwestycji.
W przypadku inwestycji dokonywanych 
w celu dostosowania do norm 
wspólnotowych, wsparcia można 
udzielać jedynie tym inwestycjom, które 
są dokonywane przez 
mikroprzedsiębiorstwa, o których mowa 
w ust. 2, w celu dostosowania do nowo 
wprowadzonej normy wspólnotowej. W 
takim wypadku w celu spełnienia tej 
normy można przyznać okres karencji 
nieprzekraczający 36 miesięcy od daty, 
w której dana norma staje się 
obowiązująca dla przedsiębiorstwa. "

Or. es

Uzasadnienie

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Poprawka 54
Heinz Kindermann 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 36 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 36 lit. a) formuła 
wprowadzająca otrzymuje następujące 
brzmienie:
„a) Środki ukierunkowane na 
zrównoważone użytkowanie gruntów 
rolnych, w tym obszarów rybołówstwa 
śródlądowego, poprzez:”

Or. de

Uzasadnienie

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Poprawka 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W art. 60 wprowadza się następujące 
zmiany:
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„W przypadku gdy środek podlegający 
niniejszej sekcji ukierunkowany jest na 
operacje kwalifikujące się również do 
innego instrumentu wsparcia 
wspólnotowego, w tym funduszy 
strukturalnych oraz instrumentu wsparcia 
wspólnotowego dla rybołówstwa, państwo 
członkowskie ustanawia w każdym 
programie kontrole administracyjne, żeby 
wytyczać granice dla operacji 
wspieranych przez EFRROW oraz 
operacji wspieranych przez inny 
instrument wsparcia wspólnotowego.”

Or. es

Uzasadnienie

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Poprawka 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 bis) W art. 60 wprowadza się 
następujące zmiany:

„Wytyczenie granic

W przypadku gdy środek podlegający 
niniejszej sekcji ukierunkowany jest na 
operacje kwalifikujące się również do 
innego instrumentu wsparcia 
wspólnotowego, w tym funduszy 
strukturalnych oraz instrumentu wsparcia 
wspólnotowego dla rybołówstwa, państwo 
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członkowskie wyznacza w każdym 
programie kontrole na rzecz wytyczania 
granic dla operacji wspieranych przez 
EFRROW oraz operacji wspieranych 
przez inny instrument wsparcia 
wspólnotowego.”

Or. es

Uzasadnienie

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Poprawka 57
María Isabel Salinas García

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a – ustęp 5 b – ustęp 5 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W art. 69 wprowadza się ust. 5a, 5b i 
5c w brzmieniu:

skreślony

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008 
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].
Jeżeli przy zamknięciu programu łączna 
kwota wydana na działania, o których 
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mowa w ust. 5a niniejszego artykułu, jest 
niższa od kwoty, o której mowa w art. 16a 
ust. 3 lit. b), to różnica jest zwracana przez 
państwo członkowskie do budżetu 
Wspólnoty w wysokości kwoty, która 
przekracza całkowitą kwotę środków 
dostępnych na działania inne niż 
działania, o których mowa w art. 16a.
5 c. Kwoty, o których mowa w ust. 5a, nie 
są uwzględniane dla potrzeb art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.”

Or. es

Uzasadnienie

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Poprawka 58
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)]. Kwoty te 
można przeznaczyć także na środki 
dodatkowe w rozumieniu nowych 
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priorytetów.

Or. de

Poprawka 59
Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wypłacają na rzecz działań, 
o których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty w wysokości co najmniej 50% kwot 
wynikających z zastosowania 
obowiązkowej modulacji na mocy art. 9 
ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 rozporządzenia
(WE) [Nr XXXX/2008 (nowe 
rozporządzenie o systemach wsparcia 
bezpośredniego)].

Or. de

Uzasadnienie

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 
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Poprawka 60
Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 69 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz działań, o 
których mowa w art. 16a niniejszego 
rozporządzenia, zatwierdzonych po dniu 1 
stycznia 2010 r., z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

(5a) W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie wydają na rzecz zarówno 
istniejących, jak i nowych działań 
związanych z nowymi wyzwaniami 
zgodnie z decyzjami poszczególnych 
państw członkowskich, z tytułu wsparcia 
Wspólnoty w ramach bieżących 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
kwoty równe kwotom wynikającym z 
zastosowania obowiązkowej modulacji na 
mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) [Nr XXXX/2008
(nowe rozporządzenie o systemach 
wsparcia bezpośredniego)].

Or. de

Uzasadnienie

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Poprawka 61
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 –punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 70 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W art. 70 dodaje się ust. 4b w 
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brzmieniu: 
„4b. Nie naruszając pułapów określonych 
w ust. 3, można skorzystać z kwot równych 
środkom wynikającym z zastosowania 
modulacji na mocy art. 9 ust. 4 oraz art. 
10 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr XXXX/2008 [nowe rozporządzenie o 
systemach wsparcia bezpośredniego], bez 
dodatkowego współfinansowania 
krajowego. ”

Or. de

Uzasadnienie

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Poprawka 62
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Artykuł 93 otrzymuje brzmienie:
„Uchylenie

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 
uchyla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2007 r., z wyjątkiem art. 13 lit. a), art. 14 
ust. 1 i 2 tiret pierwsze i drugie, art. 15, 
17–20, 51 ust. 3 i art. 55 ust. 4, oraz 
części załącznika I określającej kwoty, 
o których mowa w art. 15 ust. 3.
[...]
Odniesienia do uchylonego 
rozporządzenia są rozumiane jako 
odniesienia do niniejszego 
rozporządzenia.
Rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 
stosuje się nadal do działań, na które 
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zezwoliła Komisja na podstawie tego 
rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 
2007 r.”
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Załącznik II – Nowy priorytet

Priorität Milchquotenaussieg
Rodzaje działania Środki: Potencjalne skutki
Modernizacja i 
produkcja zorientowana 
na rynek

Wieloletnie programy rezygnacji 
z systemu kwot mlecznych

Zwiększenie 
konkurencyjności.
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Uzasadnienie

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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