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Изменение 602
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определена мярка.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 603
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определена мярка.

заличава се

Or. el
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Обосновка

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.

Изменение 604
Peter Baco

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определена мярка.

4. Държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

Or. sk

Обосновка

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

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

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 10% от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 



AM\740073BG.doc 5/51 PE412.067v01-00

BG

определят подлимити за определена 
мярка.

определят подлимити за определена 
мярка.

Or. es

Обосновка

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Изменение 606
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

Or. ro

Обосновка

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

Изменение 607
Kyösti Virrankoski

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a) и б), се ограничава до определен 
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националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки
могат да определят подлимити за 
определена мярка.

процент, който е съвместим с 
Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 
декември 1994 г. относно сключването 
от името на Европейската общност, 
що се отнася до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1984-1994 
г.)1. Държавите-членки могат да 
определят подлимити за определени 
мерки.
____________
1 ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

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.

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

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определена мярка. Държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определени мерки.

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, трябва 
изцяло да отговаря на условията, 
свързани със „зелената кутия“ на 
СТО. 

Or. en
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Обосновка

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.

Изменение 609
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка. Въпреки това, ограничението 
на настоящия параграф не важи за 
държавите-членки, които прилагат 
член 69 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007

Or. el

Обосновка

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.
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Изменение 610
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в член 
41, като държавите-членки могат да 
определят подлимити за определена 
мярка.

Or. it

Обосновка

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.

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

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1, букви a) и г) е се 
предоставя под формата на годишни 
допълнителни плащания,

a) параграф 1, букви a) б) и г) се 
предоставя под формата на годишни 
допълнителни плащания,

Or. es
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Изменение 612
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 1, букви a) и г) е се 
предоставя под формата на годишни 
допълнителни плащания,

а) параграф 1, буква г), се предоставя 
под формата на годишни допълнителни 
плащания,

Or. en

Обосновка

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Изменение 613
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 1, буква б) се предоставя 
под формата на годишни 
допълнителни плащания, като 
плащания на глави добитък или като 
премии за пасбища,

заличава се

Or. en

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

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 1, буква б) се предоставя 
под формата на годишни 

заличава се
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допълнителни плащания, като 
плащания на глави добитък или като 
премии за пасбища,

Or. es

Изменение 615
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в параграф 1, буква в) под формата 
на увеличение на единичната 
стойност и/или
на броя на правата на плащане за 
земеделски стопанин,

заличава се

Or. en

Изменение 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в параграф 1, буква д) под формата на 
компенсационни плащания съгласно 
посоченото в член 70.

г) в параграф 1, буква д) под формата на 
компенсационни плащания съгласно 
посоченото в член 27а (нов) от  
Регламент (EО) № (…) на Съвета за 
изменение на  Регламент (EО) 
№ 320/2006, Регламент (EО) 
№ 1234/2007 и  Регламент (EО) 
№ 3/2008 , с оглед адаптиране на 
Общата селскостопанска политика.

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 617
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Прехвърлянето на права на 
плащане с увеличена единична 
стойност и на допълнителни права 
на плащане, посочени в параграф 5, 
буква в) може да се разреши 
единствено, ако прехвърлените права 
са придружени от прехвърляне на 
еквивалентен брой хектари.

заличава се

Or. en

Обосновка

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Изменение 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Помощта за мерките, посочени в 
параграф 1 е съвместима с други 
мерки и политики на Общността. 

заличава се

Or. it
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Обосновка

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.

Изменение 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта за мерките, посочени в 
параграф 1 е съвместима с други мерки 
и политики на Общността.

(7) Помощта за мерките, посочени в 
параграф 1, е съвместима с други мерки 
и политики на Общността и поради 
това, както и при политиката за 
развитие на селските райони и 
политиката за регионално развитие, 
при предоставяне на 20% от 
средствата, отпуснати в рамките на 
настоящия член, трябва да се 
отчита принципът на регионално 
сътрудничество (метода LEADER).

Or. de

Обосновка

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.
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Изменение 620
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите-членки уведомяват 
ежегодно Комисията за предвидените 
мерки, като публикуват начина и 
критериите за преразпределяне на 
средствата, имената на 
правоимащите и сумите, които им се 
разпределят. 

Or. el

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

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки увеличават 
финансовите средства, необходими за 
отпускане на помощта, посочена в:

8. Държавите-членки набират
финансовите средства, необходими за 
отпускане на помощта, посочена в:

Or. es

Изменение 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 8 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1, букви a), б), в) и г), като 
пристъпват към линейно намаляване на 
правата, определени за земеделските 
стопани и/или от националния резерв,

a) параграф 1, букви a), б), в) и г):
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i) като пристъпват към линейно 
намаляване на правата, определени за 
земеделските стопани,

ii) като пристъпват към намаляване 
на националните тавани, 
съответстващи на секторите със 
свързани с производството плащания, 
iii) чрез кредитите, предвидени в член 
9, параграф 4,
iv) от националния резерв,

Or. es

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

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1, буква д) като 
пристъпват, ако е необходимо, към 
линейно намаляване на едно или 
няколко плащания, които трябва да 
бъдат направени на бенефициерите 
на съответните плащания съгласно 
този раздел и в рамките на 
ограниченията, определени в 
параграфи 1 и 3.

б) в параграф 1, буква д) като 
пристъпват към линейно намаляване на 
мерките, предвидени в буква а) и 
точки i) и ii) от настоящия параграф. 

Or. es

Изменение 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако дадена държава-членка е 
извършила удръжките, предвидени в 
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член 69 от Регламент (ЕО) № 
1728/2003, тя може да продължи да 
разпределя тези средства в 
секторите, в които той се прилага, 
съгласно критериите, посочени в 
параграф 1р буква а) от настоящия 
член.

Or. es

Обосновка

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.

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

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя условията за 
предоставяне на помощта, посочена в 
този раздел, и по-специално с оглед на
гарантиране на съответствие с други 
мерки и политики на Общността, и 
за избягване на натрупването на 
помощи.

9. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя подробните 
условия за предоставяне на помощта и 
за официалното одобряване от 
Комисията на помощта, посочена в 
този раздел, включително 
критериите, които следва да се 
използват при определянето на 
площите, и намаляващия размер и 
преходния характер на помощта, 
посочени в параграф 1, буква б). В 
никакъв случай Комисията не може 
да одобрява помощ, която е 
несъвместима с разпоредбите 
относно общата организация на 
пазара или която би възпрепятствала 
правилното функциониране на 
общата организация на пазара. 
Комисията одобрява подобни мерки 
единствено ако техният 
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положителен принос към развитието 
на сектора очевидно надделява над 
рисковете от нарушаване на 
конкуренцията. Всички помощи, 
предоставени съгласно настоящия 
член, се преустановяват на 1 януари 
2013 г.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 626
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя условията за 
предоставяне на помощта, посочена в 
този раздел, и по-специално с оглед на 
гарантиране на съответствие с други 
мерки и политики на Общността, и за 
избягване на натрупването на помощи.

9. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя условията за 
предоставяне на помощта, посочена в 
този раздел, и по-специално с оглед на 
гарантиране на съответствие с други 
мерки и политики на Общността и с цел 
да се избегне нарушаването на 
конкуренцията между държавите-
членки и натрупването на помощи. 
Всички помощи, предоставени 
съгласно настоящия член, се 
преустановяват на 1 януари 2013 г.

Or. en

Обосновка

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
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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.

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

Предложение за регламент
Член 68 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68а
Общностен режим за допълнително 

застраховане 
Европейската комисия проучва 
възможността за установяване на 
режим на допълнително 
застраховане на пазарните цени в 
рамките на тавана на разходите на 
ОСП.  Комисията представя доклад 
по тази тема преди декември 2009 г.-

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 628
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 69 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховка на реколтата Помощ за застрахователни премии
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Or. nl

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

Предложение за регламент
Член 69 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховка на реколтата Земеделска застраховка

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховка на реколтата Земеделска застраховка

Or. es

Обосновка

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, 
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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.

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

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу
загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка за компенсиране на

a) загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития, които могат да 
бъдат приравнени с природни 
бедствия,
б) други щети, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития, 
в) икономически загуби, причинени от 
болести по животните или 
растенията или нашествия от 
вредители.

Or. es

Изменение 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка за компенсиране на
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загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

a) загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития, които могат да 
бъдат сравнени с природни бедствия,
б) други щети, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития, 
в) икономически загуби, причинени от
болести по животните или 
растенията или нашествия от 
вредители.

Or. es

Изменение 633
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, или за 
застраховки срещу икономически 
загуби вследствие на болести по 
животните и растенията, съгласно 
член 70, параграф 2, буква б.

Or. nl
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Изменение 634
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития, като тези вноски 
са допълнителни спрямо 
националните застрахователни 
системи в селското стопанство 

Or. el

Изменение 635
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, или срещу 
неблагоприятни климатични явления, 
за които е известно, че причиняват 
щети.

Or. en

Обосновка

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 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.
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Изменение 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

(1) Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития в случаите, 
когато са взети съответните 
предпазни мерки срещу известните 
рискове.

Or. de

Обосновка

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.

Изменение 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
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три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

Съответни предпазни мерки по 
смисъла на настоящия член са такива 
мерки като например отглеждането 
на подходящи за съответното място 
растения.

Or. de

Изменение 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период
или средния обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

За целите на настоящия член:

a) „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични условия, 
които може да бъдат приравнени с
природно бедствие, като слана, 
градушка, заледяване, дъжд или суша, 
които унищожават над 30% от 
средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за 
предшестващите три 
производствени цикъла или средния 
обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
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ниският показател.

б) „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на 
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция. 
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други здравни и ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.

Or. es

Обосновка

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

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

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 

За целите на настоящия член:
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като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

a) „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични условия, 
които може да бъдат приравнени с
природно бедствие, като слана, 
градушка, заледяване, дъжд или суша, 
които унищожават над 30% от 
средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за 
предшестващите три 
производствени цикъла или средния 
обем за три години на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

б) „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на 
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция. 
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други здравни и ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.

Or. es
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Изменение 640
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин. Въз основа на 
своето национално законодателство 
и на извършваните от тях проверки, 
държавите-членки определят 
условията за отпускане на финансови 
помощи за изплащане на премиите по 
застраховките на реколтата срещу 
загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

Or. ro

Обосновка

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.

Изменение 641
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
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като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

като слана, градушка, заледяване, дъжд, 
суша, пожари или наводнения, които 
унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин или 10% от 
продукцията на пострадалия район за 
предшестващия тригодишен период или 
средния обем за три години на даден 
земеделски стопанин или на 
пострадалия район, на база 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Or. el

Изменение 642
Maria Petre

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 %
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 20 %
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

Or. ro

Обосновка

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în
sine un obstacol greu de depasit.
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Изменение 643
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. всяка държава-членка или регион 
изготвя специални изследвания за 
определянето на 
статистически/сравнителни данни 
по отношение на най-значимите 
култури, както и на най-слабо 
разпространените, с цел 
получаването на обективни 
параметри за застрахователни 
премии.

Or. el

Изменение 644
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. всеки производител може да 
участва в застрахователната 
система за земеделски култури, която 
освен основното покритие, което ще 
предлага може да покрива и 
допълнителни рискове, в зависимост 
от размера на вноските на 
земеделския стопанин и от 
застрахователните продукти. Сред 
основните покрития могат да бъдат:
-допълнително покритие за 
продукция над определената като 
минимална
- групово покритие, при което като 
база за изчисленията се използва 
средната продукция на областта или 
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региона
- застрахователни продукти за 
гарантиран селскостопански доход, 
когато се установят рискове, 
намаляващи производството, 
оскъпяващи производствените 
вложения и намаляващи 
конкурентноспособността и 
жизнеспособността на 
стопанствата.

Or. el

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

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята 
финансова помощ на 70 %, вземайки 
предвид ситуацията в съответния 
сектор.

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 80% или 50% от дължимата премия 
за застраховка, в съответствие с 
критериите, определени в член 12, 
точка 2, от Регламент (ЕО) 
1857/2006.

Or. es

Обосновка

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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Изменение 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята 
финансова помощ на 70 %, вземайки 
предвид ситуацията в съответния 
сектор.

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 80% или 50% от дължимата премия 
за застраховка, в съответствие с 
критериите, определени в член 12, 
точка 2, от Регламент (ЕО) 
1857/2006.

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 647
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята финансова 
помощ на 70 %, вземайки предвид 
ситуацията в съответния сектор. 
Държавите-членки могат да ограничат 

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 75% от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята финансова 
помощ на 85%, вземайки предвид 
ситуацията в съответния сектор. 
Държавите-членки могат да ограничат 
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размера на премията, която е допустима 
за финансова помощ, като приложат 
съответни тавани.

размера на премията, която е допустима 
за финансова помощ, като приложат 
съответни тавани.

Or. el

Изменение 648
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята финансова 
помощ на 70 %, вземайки предвид 
ситуацията в съответния сектор. 
Държавите-членки могат да ограничат 
размера на премията, която е допустима 
за финансова помощ, като приложат 
съответни тавани.

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, не бива да 
превишава 60 % от дължимата премия 
за застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята финансова 
помощ на 70 %, вземайки предвид
климатичните условия, вида и 
разпространението на болестите или
ситуацията в съответния сектор. 
Държавите-членки могат да ограничат 
размера на премията, която е допустима 
за финансова помощ, като приложат 
съответни тавани.

Or. nl

Изменение 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята финансова 
помощ на 70 %, вземайки предвид 

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на максимум 60 % от дължимата 
премия за застраховка. Държавите-
членки могат да решат да увеличат 
своята финансова помощ на 70 %, 
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ситуацията в съответния сектор. вземайки предвид ситуацията в 
съответния сектор.

Or. fr

Обосновка

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.

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

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично 
събитие е било официално признато 
като такова от компетентен орган 
на съответната държава-членка.

заличава се

Or. es

Обосновка

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.
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Изменение 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично 
събитие е било официално признато 
като такова от компетентен орган 
на съответната държава-членка.

заличава се

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично събитие 
е било официално признато като такова 
от компетентен орган на съответната 
държава-членка.

(3) Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично събитие 
е било официално признато като такова 
от компетентен орган на съответната 
държава-членка и действително са 
осъществени необходимите 
предпазни мерки.

Or. de

Обосновка

Siehe Begründung Abschnitt 1.
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Изменение 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от общия размер
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в точка 1 и не са 
свързани с определяне на типа или 
количеството на бъдещото 
производство.

4. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от размера на 
разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в точка 1 и не са 
свързани с определяне на типа или 
количеството на бъдещото 
производство.

Or. es

Обосновка

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).

Изменение 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от общия размер
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в точка 1 и не са 
свързани с определяне на типа или 
количеството на бъдещото 
производство.

4. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от размера на 
разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в точка 1 и не са 
свързани с определяне на типа или 
количеството на бъдещото 
производство.

Or. es
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Обосновка

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).

Изменение 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка финансова помощ се изплаща 
директно на засегнатия земеделски 
стопанин.

заличава се

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 656
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка финансова помощ се изплаща 
директно на засегнатия земеделски 
стопанин.

5. Всяка финансова помощ се изплаща 
директно на засегнатия земеделски 
стопанин. Доколкото системата за 
застраховане на културите се 
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управлява от дадена селскостопанска 
група или организация, 
компенсациите се изплащат на 
земеделските стопани посредством 
съответните групи или организации, 
които могат да сключват договори за 
групова застраховка.

Or. el

Изменение 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 6 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 40 % от сумите, 
допустими за премия за застраховка, 
определени в съответствие с параграф 2 
от този член.

6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 80 % от 
финансовата помощ, определена в 
съответствие с параграф 2 от този член.

Or. fr

Обосновка

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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Изменение 658
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 6  алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 40 % от сумите, 
допустими за премия за застраховка, 
определени в съответствие с параграф 2 
от този член.

6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 50% от сумите, 
допустими за премия за застраховка,
определени в съответствие с параграф 2 
от този член.

Or. el

Изменение 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 70 - заглавие

Texte proposé par la Commission Изменение

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и растенията

Взаимоспомагателни фондове

Or. es

Обосновка

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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Изменение 660
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 70 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и растенията

Взаимоспомагателни фондове и 
застраховки за болести по животните и 

растенията

Or. en

Изменение 661
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията чрез 
финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове.

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията или от 
доказана продължителна криза на 
производствените вложения и на 
пазара, на общностно, национално 
или регионално равнище, чрез 
финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове.

Or. el



AM\740073BG.doc 39/51 PE412.067v01-00

BG

Изменение 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията чрез 
финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове.

(1) Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията чрез 
финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове в 
случаите, когато са взети 
съответните предпазни мерки.

Or. de

Изменение 663
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията чрез 
финансови вноски към
взаимоспомагателните фондове.

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията, чрез 
финансови вноски във
взаимоспомагателните фондове и във 
връзка с премиите за застраховки 
срещу болести по животните.

Or. en
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Изменение 664
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Фондът има спомагателни 
функции спрямо националните 
застрахователни системи в селското 
стопанство.

Or. el

Изменение 665
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „взаимоспомагателен фонд“ означава 
система, акредитирана от държава-
членки в съответствие с националното 
законодателство, от сдружени 
земеделски стопани, за да се 
застраховат чрез отпускане на 
компенсационни плащания на такива 
земеделски стопани, които са засегнати 
от икономически загуби, причинени от 
възникване на болест по животните или 
по растенията;

а) „взаимоспомагателен фонд“ означава 
система, акредитирана от държава-
членка в съответствие с националното 
законодателство и с европейското 
законодателство, което предстои да 
бъде определено, от сдружени 
земеделски стопани, чиято цел е да се 
застраховат, както се посочва в 
параграф 2а, чрез отпускане на 
компенсационни плащания на такива 
земеделски стопани, които са понесли
икономически загуби, причинени от 
възникване на карантинна болест по 
животните или по растенията, или от 
сдружени земеделски стопани, чиято 
цел е да се застраховат, чрез 
отпускане на компенсационни 
плащания на такива земеделски 
стопани, които са понесли преки 
загуби, причинени от възникване на 
карантинна болест по животните 
или по растенията;



AM\740073BG.doc 41/51 PE412.067v01-00

BG

Or. en

Изменение 666
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, понесен 
от земеделски стопанин в резултат на 
изключителни мерки, взети от 
земеделския стопанин с цел намаляване 
на доставката на съответния пазар или 
всякаква значителна загуба на 
продукция. Разходите, за които могат да 
се отпускат компенсации в съответствие 
с други разпоредби на Общността, и 
онези, които са резултат от прилагането 
на всякакви други здравни и 
ветеринарни или фитосанитарни мерки, 
не се считат за икономически загуби.

б) „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, понесен 
от земеделски стопанин в резултат на 
изключителни мерки, взети от 
земеделския стопанин с цел намаляване 
на доставката на съответния пазар, 
разходи за спешна ваксинация или 
всякаква значителна загуба на 
продукция.
Разходите, за които могат да се отпускат 
компенсации в съответствие с други 
разпоредби на Общността, и онези, 
които са резултат от прилагането на 
всякакви други здравни и ветеринарни 
или фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби,като  
изключение правят загубите, 
понесени от животновъдите поради 
наложените ограничения върху 
продажбата на животни в резултат 
от повторното въвеждане на спешно 
ваксиниране в съответствие с член 
11, параграф 4 на Решение 
90/424/ЕИО.

Or. nl
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Изменение 667
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „преки загуби“ означава всякакъв 
допълнителен разход, понесен от 
земеделски стопанин вследствие на 
прилагане на европейското 
ветеринарно или фитосанитарно 
законодателство.

Or. en

Изменение 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „съответни предпазни мерки“ са 
мерки, които осигуряват възможно 
най-високо равнище на здравето на 
животните и растенията чрез 
подходящо за вида отглеждане и 
хранене на животните, както и 
приспособено към мястото 
развъждане и отглеждане на 
растения, подходящи за съответното 
място.

Or. de

Обосновка

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. 
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Изменение 669
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки създават за 
земеделските стопани, в обща рамка, 
която се определя като част от 
новото  европейско законодателство, 
задължителни схеми за поделяне на 
разходите, предназначени да 
посрещат разходите, свързани с 
възникването на заразни болести по 
животните. Целта на това ново 
законодателство е да се предотврати 
ситуацията, при която бъдещите 
епидемии се финансират чрез 
ограничаване на подпомагането на 
доходите, и да се премахнат 
нарушенията на конкуренцията 
между земеделските стопани от 
различните държави-членки, 
дължащи се на разликите между 
националните публични вноски за 
посрещане на разходите по 
възникването на заразни болести по 
животните. Това ново 
законодателство също има за цел да 
насърчава земеделските стопани да 
сведат до минимум риска от 
инфекции и от разпространяване на 
заразни болести по животните. 
Държавите-членки, които вече са 
създали задължителни схеми за 
поделяне на разходите за 
земеделските си стопани, ще трябва 
да ги променят, така че те да бъдат 
съвместими с общата рамка.

Or. en
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Изменение 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3  алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
директно на сдружените земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономическите загуби.

(3) Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
директно на сдружените земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономическите загуби, в случай че 
тези стопани са взели съответните 
предпазни мерки.

Or. de

Изменение 671
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3  алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
директно на сдружените земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономическите загуби.

3. Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
директно на сдружените земеделски 
стопани, които са понесли икономически
или преки загуби.

Or. en

Изменение 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – уводна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовата подкрепа, посочена в 
точка 1, може да се отнася до:

4. Финансовата подкрепа, посочена в 
точка 1, може да се отнася до 
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административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателен фонд, 
разпределени в период от максимум три 
години,

a) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателен фонд, 
разпределени в период от максимум три 
години,

Or. es

Изменение 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 70 - параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащане на капитала и на лихвата 
по търговските заеми, взети от 
взаимния фонд, с цел финансова 
компенсация на земеделските 
стопани,

заличава се

Or. es

Изменение 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 70 - параграф 4 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сумите, изплатени от взаимния 
фонд, от акционерния капитал към 
него, като финансова компенсация на 
земеделските стопани.

заличава се

Or. es
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Изменение 675
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) размера на застрахователната 
премия: Минималната и 
максималната продължителност на 
търговските заеми, които отговарят 
на условията за отпускане на 
финансова помощ, се определят от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 127, 
параграф 2.
Ако финансовата компенсация се 
изплаща от фонда в съответствие с 
буква в), публичната финансова 
помощ следва същия ритъм като 
този, който е предвиден за 
търговските заеми с минимална 
продължителност.

Or. en

Изменение 676
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не засяга никакви права 
на държавите-членки относно участието 
им във финансирането на финансова 
помощ изцяло или отчасти чрез
задължителни системи за колективна 
отговорност в съответните сектори.

Първа алинея не засяга никакви права 
на държавите-членки относно участието 
им във финансирането на финансова 
помощ изцяло или отчасти чрез 
задължителни системи за колективна 
отговорност в съответните сектори, до 
прилагането на новото европейско 
законодателство, с което се създава 
рамка за задължителното въвеждане 
от всички държави-членки на схеми 
за поделяне на разходите при 
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възникване на заразни болести по 
животните.

Or. en

Изменение 677
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателни фондове, а именно 
за отпускане на компенсаторни 
плащания на земеделските стопани в 
случай на криза или за управлението и 
контрола на тези правила.

7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателни фондове, а именно 
за отпускане на компенсаторни 
плащания на земеделските стопани в 
случай на криза или за управлението и 
контрола на тези правила. Тези правила 
са в съответствие с общата рамка, 
която следва да се създаде като част 
от новото европейско 
законодателство, както се посочва в 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 678
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Финансовите компенсации, 
отпуснати въз основа на настоящия 
член не могат да се добавят към 
фондовете, предоставяни на 
земеделските стопани с 
посредничеството на ГД 
„Здравеопазване и защита на 
потребителите“.
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Or. ro

Обосновка

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.

Изменение 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Дял III - глава 5 - член 70 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70а
Специфични помощи за 

млекопроизводители
(1) Когато според прогнозата за 
разходите за дадена бюджетна 
година, направена съгласно 
системата за ранно предупреждение, 
предвидена в Регламент (ЕО) № 
1290/2005, по функция 2 от 
финансовата рамка остава марж от 
най-малко 600 милиона евро, тази 
сума минус маржа се предоставя за 
специфични помощи за 
млекопроизводители.
(2) Заедно с предварителния 
проектобюджет за бюджетната 
година Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
бюджетните кредити за 
специфичните помощи за 
млекопроизводители.
(3) Специфичните помощи за 
млекопроизводители могат да бъдат 
използвани за мерки от следните 
области:
а) Специфично подпомагане по член 
68, параграф 1, буква б) от настоящия 
регламент;
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б) мерки по член 20 и член 36, буква а) 
от Регламент (ЕО) 1698/2005, в случай 
че същите служат непосредствено за 
подпомагане на земеделските 
стопанства.
(4) Въз основа на предварителния 
проектобюджет съгласно параграф 2 
най-късно до 15 октомври на 
съответната година държавите-
членки уведомяват Комисията  за 
мерките, които се прилагат по 
параграф 4.
(5) Средствата за специфични 
помощи за млекопроизводители се 
разпределят между държавите-
членки в съответствие с 
референтните количества мляко на 
всяка държава съгласно приложение І 
към Регламент (ЕО) № 1788/2003 г.
(6) Стопанства за производство на 
мляко и млечни продукти могат да 
получават допълнителни приходи за 
извършване на работи по опазване на 
ландшафта. Комисията представя на 
Европейския парламент и на 
Комисията, заедно с финансовите 
перспективи за периода след 2013 г., 
предложение за възможната форма 
на  програми, свързани със 
структурните фондове и развитието 
на селските райони, за постигане на 
тази цел.

Or. de
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Изменение 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Предложение за регламент
Дял III - глава 5 - член 70 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70а
Специфични помощи за 

млекопроизводители
(1) Когато според прогнозата за 
разходите за дадена бюджетна 
година, направена съгласно 
системата за ранно предупреждение, 
предвидена в Регламент (ЕО) № 
1290/2005, по функция 2 от 
финансовата рамка остава марж от 
най-малко 600 милиона евро, тази 
сума минус маржа се предоставя за 
специфични помощи за 
млекопроизводители.
(2) Заедно с предварителния 
проектобюджет за бюджетната 
година Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
бюджетните кредити за 
специфичните помощи за 
млекопроизводители.
(3) Специфичните помощи за 
млекопроизводители могат да бъдат 
използвани за мерки от следните 
области:
а) Специфично подпомагане по член 
68, параграф 1, буква б) от настоящия 
регламент
б) мерки по член 20 и член 36, буква а) 
от Регламент (ЕО) 1698/2005, в случай 
че същите служат непосредствено за 
подпомагане на земеделските 
стопанства.
(4) Въз основа на предварителния 
проектобюджет съгласно параграф 2 
най-късно до 15 октомври на 
съответната година държавите-
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членки уведомяват Комисията  за 
мерките, които се прилагат по 
параграф 4.
(5) Средствата за специфични 
помощи за млекопроизводители се 
разпределят между държавите-
членки в съответствие с 
референтните количества мляко на 
всяка държава съгласно приложение І 
към Регламент (ЕО) № 1788/2003 г.

Or. de
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