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Poprawka 602
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Poprawka 603
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

skreślony

Or. el
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Uzasadnienie

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Poprawka 604
Peter Baco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa
członkowskie mogą ustanawiać swoje
limity dla poszczególnych działań.

4. Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
limity cząstkowe dla poszczególnych 
działań.

Or. sk

Uzasadnienie

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Poprawka 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e), jest 
ograniczone do 10% krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać limity 
cząstkowe dla poszczególnych działań.
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Or. es

Uzasadnienie

Es preciso ofrecer mayor flexibilidad en los límites presupuestarios.

Poprawka 606
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e), jest 
ograniczone do 5% krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać limity 
cząstkowe dla poszczególnych działań.

Or. ro

Uzasadnienie

Plafonul de 2,5% este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre pentru 
a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Poprawka 607
Kyösti Virrankoski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i b), jest ograniczone 
do wartości procentowej zgodnej z decyzją 
Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 
r. dotyczącą zawarcia – w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach 
wchodzących w zakres jej kompetencji –
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porozumień, będących wynikiem 
negocjacji wielostronnych w ramach 
Rundy Urugwajskiej (lata 1986–1994)1. 
Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
limity cząstkowe dla poszczególnych 
działań.
____________

1 Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Poprawka 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1, musi z całą pewnością 
spełniać warunki zielonej kategorii WTO.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.
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Poprawka 609
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e), jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać limity 
cząstkowe dla poszczególnych działań. 
Ograniczenie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie dotyczy jednak 
państw członkowskich stosujących art. 69 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Or. el

Uzasadnienie

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Poprawka 610
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i e) jest 
ograniczone do 2,5 % krajowych pułapów 
określonych w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

4. Wsparcie w ramach działań, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i e), jest ograniczone 
do 2,5 % krajowych pułapów określonych 
w art. 41, przy czym państwa 
członkowskie mogą ustanawiać swoje 
limity dla poszczególnych działań.

Or. it

Adlib Express Watermark



PE412.067v01-00 8/48 AM\740073PL.doc

PL

Uzasadnienie

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione), per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.

Poprawka 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 lit. a) i d) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych,

a) ust. 1 lit. a), b) i d) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych,

Or. es

Poprawka 612
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ust. 1 lit. a) i d) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych,

(a) ust. 1 lit. d) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych,

Or. en

Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Poprawka 613
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ust. 1 lit. b) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych, takich 
jak płatności pogłówne lub premia z tytułu 
użytków zielonych,

skreślona

Or. en

Poprawka 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 1 lit. b) przybiera formę 
dodatkowych płatności rocznych, takich 
jak płatności pogłówne lub premia z tytułu 
użytków zielonych,

skreślona

Or. es

Poprawka 615
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ust. 1 lit. c) przybiera formę 
zwiększenia wartości jednostkowej i/lub,
liczby uprawnień do płatności 
przysługujących rolnikom,

skreślona

Or. en
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Poprawka 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 1 lit. e) przybiera formę 
rekompensat, określonych w art. 70.

d) ust. 1 lit. e) przybiera formę 
rekompensat, określonych w art. 27 a 
(nowy) rozporządzenia Rady (WE) nr (...) 
zmieniającego rozporządzenia (WE) 
nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007 oraz 
(WE) nr 3/2008 w celu przyjęcia wspólnej 
polityki rolnej.

Or. es

Uzasadnienie

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Reglamento COM 104.

Poprawka 617
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przenoszenie uprawnień do płatności ze 
zwiększonymi wartościami jednostkowymi 
i dodatkowymi uprawnieniami do 
płatności, o których mowa w ust. 5 lit. c) 
może być dozwolone jedynie, jeżeli 
przeniesieniu uprawnień towarzyszy 
przeniesienie równoważnej liczby 
hektarów.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Poprawka 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wsparcie dla działań, o których mowa 
w ust. 1 jest zgodne z innymi środkami i 
strategiami politycznymi Wspólnoty.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Poprawka 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 jest zgodne z innymi środkami i 
strategiami politycznymi Wspólnoty. 

7. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1, jest zgodne z innymi środkami i 
strategiami politycznymi Wspólnoty. 
Należy zatem – podobnie jak w przypadku 
polityki rozwoju obszarów wiejskich i 
polityki rozwoju regionalnego –
uwzględnić zasadę partnerstw 
regionalnych (metoda LEADER) przy 
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przyznawaniu 20% funduszy wypłacanych 
na mocy niniejszego artykułu. 

Or. de

Uzasadnienie

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Poprawka 620
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7 a. Co roku państwa członkowskie 
informują Komisję o zaplanowanych 
działaniach oraz publikują warunki i 
kryteria podziału środków, tożsamość 
beneficjentów i przyznane im kwoty.

Or. el

Poprawka 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustep 8 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie udostępniają 
fundusze niezbędne do zapewnienia 
wsparcia, o którym mowa w:

8. Państwa członkowskie pozyskują
fundusze niezbędne do zapewnienia 
wsparcia, o którym mowa w:

Or. es
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Poprawka 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 lit. a), b), c) i d) poprzez 
zastosowanie liniowego zmniejszenia 
uprawnień przyznanych rolnikom i/lub 
wykorzystanie rezerwy krajowej,

a) ust. 1 lit. a), b), c) i d):

(i) poprzez zastosowanie liniowego 
zmniejszenia uprawnień przyznanych 
rolnikom,
(ii) poprzez zmniejszenie pułapów 
krajowych w sektorach objętych 
płatnościami związanymi z wielkością 
produkcji,
(iii) z kwot przewidzianych w art. 9 ust. 4,
(iv) z rezerwy krajowej,

Or. es

Poprawka 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 1 lit. e) poprzez zastosowanie, jeżeli 
jest to konieczne, liniowego zmniejszenia 
jednego lub większej ilości płatności, które 
mają być dokonane na rzecz 
beneficjentów odnośnych płatności 
zgodnie z niniejszym tytułem oraz w 
ramach limitów określonych w ust. 1 i 3.

b) ust. 1 lit. e) poprzez zastosowanie 
liniowego zmniejszenia środków, o 
których mowa w lit. a) (i) oraz (ii) 
niniejszego ustępu.

Or. es
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Poprawka 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 8 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) jeżeli dane państwo członkowskie 
zatrzymało kwoty, o których mowa w 
art. 69 rozporządzenia (WE) 
nr 1782/2003, może nadal wykorzystywać 
te fundusze w sektorach, do których miały 
zastosowanie, zgodnie z kryteriami 
podanymi w ust. 1 lit. a) niniejszego 
artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Poprawka 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2, określa warunki 
przyznawania wsparcia, o którym mowa w 
niniejszej sekcji, w szczególności w celu 
zapewnienia spójności z innymi środkami 
i strategiami politycznymi Wspólnoty oraz 
w celu uniknięcia kumulowania wsparcia.

9. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2, określa 
szczegółowe warunki przyznawania 
wsparcia oraz formalnego zatwierdzenia 
przez Komisję takiego wsparcia, o którym 
mowa w niniejszej sekcji, w tym kryteria 
stosowane do wyznaczania obszarów oraz 
malejącego i przejściowego charakteru 
wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. b). 
W żadnych okolicznościach Komisja nie 
może zatwierdzić pomocy, która jest 
niezgodna z przepisami regulującymi 
wspólną organizację rynku lub która 
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zakłócałaby prawidłowe funkcjonowanie 
wspólnej organizacji rynku. Komisja 
zatwierdzi wyłącznie takie działania, 
których pozytywny wkład w rozwój sektora 
będzie wyraźnie przeważał nad 
niebezpieczeństwem zakłócenia 
konkurencji. Wszelkie wsparcie udzielane 
na mocy niniejszego artykułu wygasa z 
dniem 1 stycznia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Poprawka 626
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2, określa warunki 
przyznawania wsparcia, o którym mowa w 
niniejszej sekcji, w szczególności w celu 
zapewnienia spójności z innymi środkami i 
strategiami politycznymi Wspólnoty oraz 
w celu uniknięcia kumulowania wsparcia.

9. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2, określa warunki 
przyznawania wsparcia, o którym mowa w 
niniejszej sekcji, w szczególności w celu 
zapewnienia spójności z innymi środkami i 
strategiami politycznymi Wspólnoty w 
celu uniknięcia zniekształcenia 
konkurencji między państwami 
członkowskimi oraz w celu uniknięcia 
kumulowania wsparcia. Wszelkie wsparcie 
udzielane na mocy niniejszego artykułu 
wygasa z dniem 1 stycznia 2013 r.

Or. en
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Uzasadnienie

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Poprawka 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 68a
Wspólnotowy system reasekuracji

Komisja Europejska bada możliwość 
wprowadzenia systemu reasekuracji cen 
rynkowych bez przekroczenia pułapu 
wydatków WPR. Przed grudniem 2009 r. 
Komisja przedstawia sprawozdanie na ten 
temat.

Or. es

Uzasadnienie

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.
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Poprawka 628
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw Pomoc na składki ubezpieczeniowe

Or. nl

Poprawka 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw Ubezpieczenie rolnicze

Or. es

Uzasadnienie

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.
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Poprawka 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw Ubezpieczenie rolnicze

Or. es

Uzasadnienie

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 
de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.

Poprawka 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składek z tytułu 
ubezpieczenia od:

a) strat spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, które można 
utożsamić z klęskami żywiołowymi,
b) innych strat spowodowanych 
zjawiskami klimatycznymi,
c) strat gospodarczych spowodowanych 
chorobami zwierząt lub roślin lub 
zakażeniem pasożytami.

Adlib Express Watermark



AM\740073PL.doc 19/48 PE412.067v01-00

PL

Or. es

Poprawka 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składek z tytułu 
ubezpieczenia od:

a) strat spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, które można 
utożsamić z klęskami żywiołowymi,
b) innych strat spowodowanych 
zjawiskami klimatycznymi,
c) strat gospodarczych spowodowanych 
chorobami zwierząt lub roślin lub 
zakażeniem pasożytami.

Or. es

Poprawka 633
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi lub składek na 
ubezpieczenie od strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, o których mowa w art. 
70 ust. 2 lit. (b).
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Or. nl

Poprawka 634
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składki z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, przy czym 
dofinansowanie to stanowi uzupełnienie 
krajowych systemów ubezpieczenia 
rolników.

Or. el

Poprawka 635
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składki z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi lub od 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, o 
których wiadomo, że powodują straty.

Or. en

Uzasadnienie

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
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period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Poprawka 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie składki z tytułu 
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, jeżeli przyjęto 
odpowiednie środki zapobiegawcze 
przeciwko znanym zagrożeniom.

Or. de

Uzasadnienie

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Poprawka 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30 % średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które można 
utożsamiać z klęskami żywiołowymi, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30% średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
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trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Dla celów niniejszego artykułu na 
przykład przez „odpowiednie środki 
zapobiegawcze” rozumie się uprawę roślin 
przystosowanych do danego środowiska.

Or. de

Poprawka 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30 % średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Do celów niniejszego artykułu:

a) „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które można 
utożsamić z klęskami żywiołowymi, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30% średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich
trzech cyklów produkcji lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej,
b) „straty gospodarcze” oznaczają 
wszelkie dodatkowe koszty poniesione 
przez rolnika w wyniku podjęcia przez 
niego wyjątkowych środków w celu 
zmniejszenia dostaw na dany rynek lub 
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wszelką znaczną utratę produkcji; za 
straty gospodarcze nie są uważane koszty, 
za które może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi, ani koszty 
wynikające z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Or. es

Uzasadnienie

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74, 

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006

Poprawka 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30 % średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Do celów niniejszego artykułu:

a) „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które można 
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utożsamić z klęskami żywiołowymi, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30% średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
trzech cyklów produkcji lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej,

b) „straty gospodarcze” oznaczają 
wszelkie dodatkowe koszty poniesione 
przez rolnika w wyniku podjęcia przez 
niego wyjątkowych środków w celu 
zmniejszenia dostaw na dany rynek lub 
wszelką znaczną utratę produkcji; za 
straty gospodarcze nie są uważane koszty, 
za które może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi, ani koszty 
wynikające z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Or. es

Poprawka 640
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30 % średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które można 
utożsamić z klęskami żywiołowymi, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30% średniej rocznej 
produkcji danego rolnika. W oparciu o 
przepisy krajowe i przeprowadzone 
kontrole państwa członkowskie ustalają 
warunki przyznawania dofinansowania 
składek na ubezpieczenie upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.
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Or. ro

Uzasadnienie

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Poprawka 641
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, oraz 
które niszczą ponad 30 % średniej rocznej 
produkcji danego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które można
utożsamić z klęskami żywiołowymi, takie 
jak mróz, grad, lód, deszcz, susza, 
powodzie lub pożary, oraz które niszczą 
ponad 30% średniej rocznej produkcji 
danego rolnika lub ponad 10% średniej 
rocznej produkcji regionu dotkniętego 
tymi zjawiskami, obliczonej na podstawie 
wartości z poprzednich trzech lat lub 
średniej produkcji danego rolnika lub 
regionu z trzech lat opartej na okresie 
pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

Or. el

Poprawka 642
Maria Petre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu Do celów niniejszego artykułu 
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„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30 % średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 20% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

Or. ro

Uzasadnienie

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în 
sine un obstacol greu de depasit.

Poprawka 643
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Każde państwo członkowskie lub 
region prowadzi specjalne badania w celu 
uzyskania danych statystycznych / 
porównawczych dotyczących upraw 
podstawowych i mniej 
rozpowszechnionych, aby ustanowić 
obiektywne widełki składek ubezpieczenia.

Or. el
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Poprawka 644
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Każdy producent może przystąpić do 
systemu ubezpieczenia upraw, który może 
zapewniać nie tylko zabezpieczenie 
podstawowe, ale obejmować również 
dodatkowe rodzaje ryzyka, stosownie do 
kwoty składki uiszczanej przez rolnika i do 
produktów ubezpieczeniowych. Do 
zabezpieczeń podstawowych można 
zaliczyć:
- dodatkowe zabezpieczenie produkcji, 
wykraczające poza ustalone 
zabezpieczenie minimalne,
- zabezpieczenie zbiorowe, obliczane na 
podstawie średniej produkcji danego 
obszaru lub regionu,
- produkty ubezpieczeniowe dotyczące 
gwarantowanego dochodu rolniczego, 
jeżeli określono rodzaje ryzyka obniżające 
produkcję, podnoszące koszty środków 
produkcji oraz obniżające 
konkurencyjność i żywotność 
ekonomiczną gospodarstw.

Or. el

Poprawka 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi 80% lub 50% należnej składki 
ubezpieczeniowej zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 12 ust. 2 
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zwiększeniu wkładu finansowego do 70 % 
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Or. es

Uzasadnienie

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Poprawka 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 % 
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi 80% lub 50% należnej składki 
ubezpieczeniowej zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Or. es

Uzasadnienie

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.
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Poprawka 647
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 %
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi 75% należnej składki z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu dofinansowania do 85%,
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę premii kwalifikującej się do wkładu 
finansowego przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.

Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
dofinansowania przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.

Or. el

Poprawka 648
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 %
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć kwotę 
premii kwalifikującej się do wkładu 
finansowego przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
nie może przekraczać 60% należnej 
składki z tytułu ubezpieczenia upraw. 
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zwiększeniu wkładu 
finansowego do 70%, uwzględniając 
sytuację klimatyczną, charakter i 
natężenie wystąpienia choroby lub 
sytuację danego sektora. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć kwotę 
składki kwalifikującej się do 
dofinansowania przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.
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Or. nl

Poprawka 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 %
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi maksymalnie 60% należnej składki
z tytułu ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu dofinansowania do 70%,
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Poprawka 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Możliwość objęcia upraw 
ubezpieczeniem jest dostępna jedynie w 
przypadku gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Poprawka 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Możliwość objęcia upraw 
ubezpieczeniem jest dostępna jedynie w 
przypadku gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Poprawka 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Możliwość objęcia upraw 
ubezpieczeniem jest dostępna jedynie w 
przypadku gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego. 

3. Możliwość objęcia upraw 
ubezpieczeniem jest dostępna jedynie w 
przypadku, gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego i gdy faktycznie 
zastosowano konieczne środki 
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zapobiegawcze. 

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Poprawka 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt poniesionych strat, o których mowa 
w ust. 1 i nie wprowadzają wymagań ani 
ustaleń dotyczących rodzaju lub ilości 
dalszej produkcji.

4. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż koszt 
poniesionych strat, o których mowa w ust. 
1, i nie wprowadzają wymagań ani ustaleń 
dotyczących rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Poprawka 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń 4. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń 
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rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt poniesionych strat, o których mowa 
w ust. 1 i nie wprowadzają wymagań ani 
ustaleń dotyczących rodzaju lub ilości 
dalszej produkcji.

rekompensują nie więcej niż koszt 
poniesionych strat, o których mowa w ust. 
1, i nie wprowadzają wymagań ani ustaleń 
dotyczących rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Poprawka 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy wkład finansowy jest wypłacany 
bezpośrednio danemu rolnikowi.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.
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Poprawka 656
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy wkład finansowy jest wypłacany 
bezpośrednio danemu rolnikowi.

5. Każde dofinansowanie jest wypłacane
bezpośrednio danemu rolnikowi. Jeżeli 
systemem ubezpieczeń upraw zarządza 
grupa lub organizacja rolników, to 
kompensaty wypłacane są rolnikom za 
pośrednictwem grupy lub organizacji, 
która może zawrzeć grupowe polisy 
ubezpieczeniowe.

Or. el

Poprawka 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania wkładu 
finansowego są współfinansowane przez 
Wspólnotę z funduszy, o których mowa w 
art. 68 ust. 1 w wymiarze 40 % 
kwalifikującej się kwoty premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw, ustalonej zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu.

6. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania dofinansowania są 
współfinansowane przez Wspólnotę z 
funduszy, o których mowa w art. 68 ust. 1,
w wymiarze 80% kwalifikującej się kwoty
dofinansowania, ustalonej zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.
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Poprawka 658
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania wkładu 
finansowego są współfinansowane przez 
Wspólnotę z funduszy, o których mowa w 
art. 68 ust. 1 w wymiarze 40 %
kwalifikującej się kwoty premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw, ustalonej zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu. 

6. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania dofinansowania są 
współfinansowane przez Wspólnotę z 
funduszy, o których mowa w art. 68 ust. 1,
w wymiarze 50% kwalifikującej się kwoty 
składki z tytułu ubezpieczenia upraw, 
ustalonej zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu. 

Or. el

Poprawka 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego finansowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin

Fundusze wzajemne

Or. es

Uzasadnienie

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente. 
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.
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Poprawka 660
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego finansowania
dotyczące chorób zwierząt i roślin

Fundusze ubezpieczeń wzajemnych i 
ubezpieczenia dotyczące chorób zwierząt i 

roślin

Or. en

Poprawka 661
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez wkład 
finansowy do funduszy wspólnego 
inwestowania. 

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin albo udowodnionego 
utrzymującego się kryzysu w odniesieniu 
do środków produkcji i do rynku na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym lub 
regionalnym, poprzez dofinansowanie
funduszy wzajemnych. 

Or. el

Poprawka 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
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finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez wkład 
finansowy do funduszy wspólnego 
inwestowania. 

finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez dofinansowanie
funduszy ubezpieczeń wzajemnych, jeżeli 
przyjęto odpowiednie środki 
zapobiegawcze. 

Or. de

Poprawka 663
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez wkład 
finansowy do funduszy wspólnego 
inwestowania.

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez dofinansowanie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych oraz 
składek za ubezpieczenie od chorób 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 664
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Fundusze te stanowią uzupełnienie 
krajowych systemów ubezpieczenia 
rolników.

Or. el
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Poprawka 665
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „fundusz wspólnego inwestowania” 
oznacza system akredytowany przez 
państwo członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym, który umożliwia 
stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie 
się na wypadek strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin; rolnikom, którzy 
ponieśli straty przyznawane są 
rekompensaty finansowe;

(a) „fundusz ubezpieczeń wzajemnych” 
oznacza system akredytowany przez 
państwo członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym i europejskim prawodawstwem, 
które zostanie uzgodnione w przyszłości, 
który umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się zgodnie z ust. 2a na 
wypadek strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin wymagającej 
kwarantanny lub umożliwia 
stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie 
się na wypadek strat bezpośrednich 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin wymagającej 
kwarantanny (w obu przypadkach 
rolnikom, którzy ponieśli straty 
przyznawane są rekompensaty finansowe);

Or. en

Poprawka 666
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku podjęcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek lub wszelką znaczną 
utratę produkcji. Za straty gospodarcze nie 
są uważane koszty, w związku z którymi 
może zostać przyznana rekompensata 
zgodnie z innymi przepisami 

b) „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku podjęcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek, koszty poniesione w 
następstwie szczepienia interwencyjnego 
lub wszelką znaczną utratę produkcji. Za 
straty gospodarcze nie są uważane koszty, 
w związku z którymi może zostać 
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wspólnotowymi i przepisami 
wynikającymi z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.

przyznana rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi i przepisami 
wynikającymi z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych, z 
wyjątkiem strat poniesionych przez 
rolników w następstwie ograniczeń 
nałożonych na wprowadzanie zwierząt do 
obrotu wskutek przywrócenia szczepienia 
interwencyjnego w rozumieniu art. 11 ust. 
4 decyzji 90/424/EWG.

Or. nl

Poprawka 667
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – usęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „straty bezpośrednie” oznaczają 
wszelkie bezpośrednie koszty poniesione 
przez rolnika w wyniku wdrożenia 
europejskiego prawodawstwa 
weterynaryjnego lub fitosanitarnego.

Or. en

Poprawka 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) „odpowiednie środki zapobiegawcze”
oznaczają środki na rzecz uzyskania jak 
najwyższego poziomu zdrowia zwierząt i 
roślin dzięki właściwemu sposobowi 
hodowli i żywienia zwierząt oraz dzięki 
sposobowi uprawy i nasadzeniom 

Adlib Express Watermark



PE412.067v01-00 40/48 AM\740073PL.doc

PL

gatunków roślin przystosowanych do 
środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen. 

Poprawka 669
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie ustanawiają dla 
swych rolników obowiązkowe systemy 
podziału kosztów, uwzględniające koszty 
wybuchu epidemii zaraźliwych chorób 
zwierząt, we wspólnych ramach, które 
zostaną określone jako element nowego 
europejskiego prawodawstwa. Te nowe 
przepisy mają na celu zapobieganie 
konieczności finansowania przyszłych 
wybuchów epidemii z malejących zasobów 
na wsparcie dochodów oraz zniesienie 
zakłóceń konkurencji między rolnikami z 
różnych państw członkowskich, w 
następstwie zróżnicowania krajowego 
dofinansowania publicznego 
przeznaczanego na pokrycie kosztów 
wynikających z wybuchów epidemii 
zaraźliwych chorób zwierząt. Nowe 
prawodawstwo ma również na celu 
zachęcenie rolników do minimalizowania 
ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się 
zaraźliwych chorób zwierząt. Państwa 
członkowskie, które posiadają już 
obowiązkowe systemy podziału koszów dla 
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rolników, będą musiały te systemy 
zmodyfikować w taki sposób, aby 
doprowadzić do ich zgodności ze 
wspólnymi ramami.

Or. en

Poprawka 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z funduszy wspólnego finansowania
rekompensata finansowa wypłacana jest 
bezpośrednio zrzeszonym rolnikom, którzy 
ponieśli straty gospodarcze.

3. Z funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
rekompensata finansowa wypłacana jest 
bezpośrednio zrzeszonym rolnikom, którzy 
ponieśli straty gospodarcze, pod 
warunkiem że przyjęto odpowiednie środki 
zapobiegawcze.

Or. de

Poprawka 671
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z funduszy wspólnego finansowania 
rekompensata finansowa wypłacana jest 
bezpośrednio zrzeszonym rolnikom, którzy 
ponieśli straty gospodarcze.

3. Z funduszy wspólnego finansowania 
rekompensata finansowa wypłacana jest 
bezpośrednio zrzeszonym rolnikom, którzy 
ponieśli straty gospodarcze lub 
bezpośrednie.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE412.067v01-00 42/48 AM\740073PL.doc

PL

Poprawka 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – część wprowadzająca i litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkład finansowy określony w ust. 1 
może dotyczyć:

4. Dofinansowanie określone w ust. 1 
może dotyczyć kosztów administracyjnych 
utworzenia funduszu wzajemnego, 
rozłożonych na okres maksymalnie trzech 
lat,

a) kosztów administracyjnych utworzenia 
funduszy wspólnego inwestowania, 
rozłożonych na okres maksymalnie trzech 
lat;

Or. es

Poprawka 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) spłaty kapitału i odsetek od rynkowych 
pożyczek zaciągniętych przez fundusz 
wspólnego inwestowania w celu wypłaty 
rekompensaty finansowej rolnikom,

skreślona

Or. es

Poprawka 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kwot wypłaconych przez fundusz skreślona
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wspólnego inwestowania z jego kapitału 
podstawowego, jako finansowa 
rekompensata dla rolników.

Or. es

Poprawka 675
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) koszty składki ubezpieczeniowej: 
Minimalny i maksymalny okres 
zaciągania pożyczek komercyjnych 
kwalifikujących się do przyznania 
dofinansowania określany jest przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 127 ust. 2.
W przypadku gdy dofinansowanie 
wypłacane jest z funduszu zgodnie z lit. c), 
dofinansowanie publiczne podlega 
takiemu samemu harmonogramowi, jaki 
obowiązuje w przypadku pożyczek 
komercyjnych zaciąganych na minimalny 
okres.

Or. en

Poprawka 676
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszy akapit nie narusza uprawnień 
państw członkowskich do pokrycia w pełni 
lub w części ich udziału w finansowaniu 
wkładu finansowego za pośrednictwem 
obowiązkowych systemów wspólnej 

Pierwszy akapit nie narusza uprawnień 
państw członkowskich do pokrycia w pełni 
lub w części ich udziału w dofinansowaniu 
za pośrednictwem obowiązkowych 
systemów wspólnej odpowiedzialności we 
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odpowiedzialności we właściwych 
sektorach.

właściwych sektorach, w oczekiwaniu na 
wdrożenie nowego europejskiego 
prawodawstwa nakreślającego ramy 
obowiązkowego wprowadzenia przez 
wszystkie państwa członkowskie systemów 
podziału kosztów w przypadku wybuchu 
epidemii zaraźliwych chorób zwierząt.

Or. en

Poprawka 677
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, 
zwłaszcza w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat finansowych w 
sytuacji kryzysowej lub w zakresie 
administrowania i kontroli tych zasad.

7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, 
zwłaszcza w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat finansowych w 
sytuacji kryzysowej lub w zakresie 
administrowania i kontroli tych zasad.
Zasady te są zgodne ze wspólnymi 
ramami, które mają być ustanowione jako 
element składowy nowego europejskiego 
prawodawstwa, co określono w ust. 2a.

Or. en

Poprawka 678
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. Rekompensaty finansowej przyznanej 
na podstawie niniejszego artykułu nie 
można dodawać do środków finansowych 
przekazanych za pośrednictwem 
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DG SANCO.

Or. ro

Uzasadnienie

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.

Poprawka 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 5 – artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 a
Szczególna pomoc dla producentów mleka
1. Jeżeli na dany rok budżetowy – na 
mocy przepisów dotyczących wydatków 
dokonanych zgodnie z systemem 
ostrzegania, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 –
zostaje w rubryce nr 2 ram finansowych 
margines w wysokości co najmniej 
600 milionów euro, to kwota ta, 
pomniejszona o wspomniany margines, 
zostaje przekazana na szczególną pomoc 
dla producentów mleka.
2. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie – równocześnie ze 
wstępnym projektem budżetu na dany rok 
budżetowy – założenia dotyczące 
szczególnej pomocy dla producentów 
mleka.
3. Szczególną pomoc dla producentów 
mleka można uruchomić dla 
następujących rodzajów środków:
a) specjalne wsparcie w rozumieniu art. 
68 ust. 1 lit. (b) niniejszego 
rozporządzenia;
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(b) środki w rozumieniu art. 20 i art. 36 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, 
o ile służą one bezpośrednio pomocy dla 
gospodarstw rolnych.
4. Najpóźniej do 15 października danego 
roku państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję – w oparciu o wstępny projekt 
budżetu zgodnie z ust. 2 – o charakterze 
środków, które zostaną zastosowane na 
mocy ust. 3.
5. Podział funduszy przekazywanych na 
szczególną pomoc dla producentów mleka 
w poszczególnych państwach 
członkowskich dokonywany jest z 
uwzględnieniem ilości referencyjnych 
każdego państwa członkowskiego w 
rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.
6. Przedsiębiorstwa z sektora przetworów 
mlecznych mogą uzyskać dodatkowy 
dochód za wykonanie zadań z zakresu 
utrzymania krajobrazu. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie – równocześnie z prognozami 
finansowymi na okres po roku 2013 –
wniosek w sprawie sposobu ułożenia w 
tym celu programów funduszy 
strukturalnych i programów rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. de

Poprawka 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 5 – artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 a
Szczególna pomoc dla producentów mleka
1. Jeżeli na dany rok budżetowy – na 
mocy przepisów dotyczących wydatków 
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dokonanych zgodnie z systemem 
ostrzegania, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 –
zostaje w rubryce nr 2 ram finansowych 
margines w wysokości co najmniej 
600 milionów euro, to kwota ta, 
pomniejszona o wspomniany margines, 
zostaje przekazana na szczególną pomoc 
dla producentów mleka.
2. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie – równocześnie ze 
wstępnym projektem budżetu na dany rok 
budżetowy – założenia dotyczące 
szczególnej pomocy dla producentów 
mleka.
3. Szczególną pomoc dla producentów 
mleka można uruchomić dla 
następujących rodzajów środków:
a) specjalne wsparcie w rozumieniu art. 
68 ust. 1 lit. (b) niniejszego 
rozporządzenia;
(b) środki w rozumieniu art. 20 i art. 36 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, 
o ile służą one bezpośrednio pomocy dla 
gospodarstw rolnych.
4. Najpóźniej do 15 października danego 
roku państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję – w oparciu o wstępny projekt 
budżetu zgodnie z ust. 2 – o charakterze 
środków, które zostaną zastosowane na 
mocy ust. 3.
5. Podział funduszy przekazywanych na 
szczególną pomoc dla producentów mleka 
w poszczególnych państwach 
członkowskich dokonywany jest z 
uwzględnieniem ilości referencyjnych 
każdego państwa członkowskiego w 
rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.
6. Przedsiębiorstwa z sektora przetworów 
mlecznych mogą uzyskać dodatkowy 
dochód za wykonanie zadań z zakresu 
utrzymania krajobrazu. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie – równocześnie z prognozami 
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finansowymi na okres po roku 2013 –
wniosek w sprawie sposobu ułożenia w 
tym celu programów funduszy 
strukturalnych i programów rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. de
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