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Pozměňovací návrh 602
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 603
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 604
Peter Baco

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

Or. sk

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 10 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

Or. es

Odůvodnění

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.
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Pozměňovací návrh 606
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 607
Kyösti Virrankoski

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a) a b) se omezí na procentní 
podíl, jenž je v souladu s rozhodnutím 
Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 
o uzavření dohod jménem Evropského 
společenství s ohledem na oblasti, které 
jsou v jeho pravomoci, v rámci 
Uruguayského kola mnohostranných 
jednání (1986–1994)1. Členské státy 
mohou stanovit další omezení na jednotlivá 
opatření.
____________
1 Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

Or. en
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Odůvodnění

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.

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

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 
2,5 % vnitrostátního stropu podle článku 
41. Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených 
v odstavci 1 musí s jistotou splňovat 
podmínky stanovené Světovou obchodní 
organizací pro zařazení mezi povolenou 
podporu (tzv. green box).

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 609
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření. Limit 
stanovený tímto odstavcem však neplatí 
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pro členské státy, které uplatňují článek 
69 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Or. el

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 610
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a), b) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

4. Podpora podle opatření uvedených v 
odst. 1 písm. a) a e) se omezí na 2,5 % 
vnitrostátního stropu podle článku 41. 
Členské státy mohou stanovit další 
omezení na jednotlivá opatření.

Or. it

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odst. 1 písm. a) a d) má formu ročních 
dodatečných plateb;

a) v odst. 1 písm. a), b) a d) má formu 
ročních dodatečných plateb;

Or. es

Pozměňovací návrh 612
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odst. 1 písm. a) a d) má formu ročních 
dodatečných plateb;

a) v odst. 1 písm. d) má formu ročních 
dodatečných plateb;

Or. en

Odůvodnění

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Pozměňovací návrh 613
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odst. 1 písm. b) má formu ročních 
dodatečných plateb, např. plateb podle 
počtu zvířat nebo prémií na pastviny;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odst. 1 písm. b) má formu ročních 
dodatečných plateb, např. plateb podle 
počtu zvířat nebo prémií na pastviny;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 615
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v odst. 1 písm. c) má formu zvýšení 
jednotkové hodnoty nebo počtu platebních 
nároků zemědělce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v odst. 1 písm. e) má formu 
vyrovnávacích plateb, jak je uvedeno 
v článku 70.

d) v odst. 1 písm. e) má formu 
vyrovnávacích plateb, jak je uvedeno 
v novém článku 27a nařízení Rady ES 
č (...) o úpravách ve společné zemědělské 
politice prostřednictvím změn nařízení 
(ES) č 320/2006, (ES) č 1234/2007, (ES) 
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č (...) 2008.

Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 617
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Převod platebních nároků se zvýšenými 
jednotkovými hodnotami a převod 
dodatečných platebních nároků podle 
odst. 5 písm. c) může být povolen, pouze 
pokud převedené nároky doprovází převod 
odpovídajícího počtu hektarů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Pozměňovací návrh 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Podpora opatření podle odstavce 1 musí 
být v souladu s dalšími opatřeními a 
politikami Společenství. 

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Podpora opatření podle odstavce 1 musí 
být v souladu s dalšími opatřeními a 
politikami Společenství.

7. Podpora opatření podle odstavce 1 musí 
být v souladu s dalšími opatřeními a 
politikami Společenství, proto musí být při 
rozdělování 20 % prostředků přidělených 
v rámci ustanovení tohoto článku 
zohledňován princip regionálních 
partnerství (metoda LEADER) stejně jako 
u politik rozvoje venkova a regionálního 
rozvoje.

Or. de

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 620
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy každoročně oznamují 
Komisi svá plánovaná opatření 
a zveřejňují postupy a podmínky pro 
rozdělení prostředků, totožnost příjemců 
a výši poskytnuté podpory.

Or. el

Pozměňovací návrh 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 8  návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy získají finanční prostředky 
potřebné pro podporu:

8. Netýká se českého znění.

Or. es

Pozměňovací návrh 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podle odst. 1 písm. a), b), c) a d) 
použitím lineárního snížení nároků 
přiznaných zemědělcům nebo
z vnitrostátní rezervy;

a) podle odst. 1 písm. a), b), c) a d):

i) použitím lineárního snížení nároků 
přiznaných zemědělcům,
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ii) použitím snížení vnitrostátních stropů 
pro odvětví vyznačující se vázanými 
platbami,
iii) z prostředků podle odst. 9 bodu 4,
iv) z vnitrostátní rezervy.

Or. es

Pozměňovací návrh 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podle odst. 1 písm. e) případným 
použitím lineárního snížení jedné nebo 
více plateb, které mají být poskytnuty 
příjemcům příslušných plateb v souladu 
s touto hlavou a v rámci omezení 
uvedených v odstavcích 1 a 3.

b) podle odst. 1 písm. e) použitím 
lineárního snížení opatření stanovených 
v písm. a) bodech i) a ii) tohoto odstavce.

Or. es

Pozměňovací návrh 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 8 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Jestliže členský stát uplatnil zadržení 
podle článku 69 nařízení (ES) 
č. 1782/2003, může tyto prostředky 
i nadále využívat u odvětví, na něž se toto 
zadržení uplatnilo, a to v souladu s kritérii 
stanovenými v odst. 1 písm. a) tohoto 
článku.

Or. es
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Odůvodnění

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.

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

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise postupem podle čl. 128 odst. 2 
definuje podmínky pro poskytnutí podpory 
uvedené v tomto oddíle, zejména 
s ohledem na zajištění soudržnosti 
s jinými opatřeními a politikami 
Společenství a k zamezení kumulace 
podpor.

9. Komise postupem podle čl. 128 odst. 2 
definuje podrobné podmínky pro 
poskytnutí a pro oficiální schválení 
podpory uvedené v tomto oddíle Komisí, 
včetně kritérií pro vymezení příslušných 
oblastí a degresivní a přechodné povahy 
podpory uvedené v odst. 1 písm. b). Za 
žádných okolností nemůže Komise 
schválit pomoc, která se neslučuje 
s pravidly, jimiž se řídí společná 
organizace trhu nebo jež by zasahovala do 
řádného fungování této společné 
organizace. Komise schválí daná opatření 
pouze v případě, že přínos pro rozvoj 
odvětví výrazně převáží nad nebezpečím 
narušení hospodářské soutěže. Veškerá 
podpora poskytovaná na základě tohoto 
článku skončí dne 1. ledna 2013.

Or. en

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 626
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise postupem podle čl. 128 odst. 2 
definuje podmínky pro poskytnutí podpory 
uvedené v tomto oddíle, zejména 
s ohledem na zajištění soudržnosti s jinými 
opatřeními a politikami Společenství a k 
zamezení kumulace podpor.

9. Komise postupem podle čl. 128 odst. 2 
definuje podmínky pro poskytnutí podpory 
uvedené v tomto oddíle, a to zejména s 
cílem zajistit soudržnost s jinými 
opatřeními a politikami Společenství, 
předcházet narušení hospodářské soutěže 
mezi členskými státy a zamezit kumulaci
podpor. Veškerá podpora poskytovaná na 
základě tohoto článku skončí dne 1. ledna 
2013.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68a
Režim Společenství pro zajištění

Evropská komise zváží možnost vytvoření 
režimu pro zajištění tržních cen v rámci 
stropu výdajů společné zemědělské 
politiky. Komise předloží zprávu k dané 
věci do prosince roku 2009.

Or. es
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 628
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 69 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody Příspěvky na pojistné

Or. nl

Pozměňovací návrh 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody Zemědělské pojištění

Or. es

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody Zemědělské pojištění

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění
úrody proti ztrátám způsobeným
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
určené k náhradě:

a) ztrát způsobených nepříznivými 
klimatickými jevy srovnatelnými 
s přírodními katastrofami,
b) jiných ztrát způsobených klimatickými 
jevy,
c) hospodářských ztrát způsobených 
chorobami zvířat nebo rostlin nebo 
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škůdci.

Or. es

Pozměňovací návrh 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění
úrody proti ztrátám způsobeným
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
určené k náhradě:

a) ztrát způsobených nepříznivými 
klimatickými jevy srovnatelnými s 
přírodními katastrofami,
b) jiných ztrát způsobených klimatickými 
jevy,
c) ztrát způsobených chorobami zvířat 
nebo rostlin nebo škůdci.

Or. es

Pozměňovací návrh 633
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy nebo 
pojištění proti hospodářským ztrátám 
způsobeným vznikem ohniska nákazy 
zvířat nebo choroby rostlin, které jsou 
zmíněny v čl. 70 odst. 2 písm. b).
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Or. nl

Pozměňovací návrh 634
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy, tento 
příspěvek je doplňkem k vnitrostátním 
režimům sociálního pojištění zemědělců.

Or. el

Pozměňovací návrh 635
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy nebo proti 
nepříznivým klimatickým jevům, u nichž 
je známo, že způsobují ztráty.

Or. en

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy, pokud 
byla přijata příslušná preventivní opatření 
proti známým rizikům.

Or. de

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány 
k přírodní katastrofě, jako je mráz, 
krupobití, náledí, déšť nebo sucho, a které 
zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce v 
předcházejícím tříletém období nebo 
tříletého průměru stanoveného na základě 
předcházejícího pětiletého období 

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány 
k přírodní katastrofě, jako je mráz, 
krupobití, náledí, déšť nebo sucho, a které 
zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce v 
předcházejícím tříletém období nebo 
tříletého průměru stanoveného na základě 
předcházejícího pětiletého období 
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s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty. s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Příslušným preventivním opatřeními ve 
smyslu tohoto článku je například 
pěstování rostlin vhodných pro dané 
místo.

Or. de

Pozměňovací návrh 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Pro účely tohoto článku se rozumí:

a) „nepříznivými klimatickými jevy“
klimatické podmínky, které mohou být 
přirovnány k přírodní katastrofě, jako je 
mráz, krupobití, náledí, déšť nebo sucho, 
a které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce 
v předcházejícím tříletém období nebo 
tříletého průměru stanoveného na základě 
předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

b) „hospodářskými ztrátami“ jakékoli 
dodatečné náklady vzniklé zemědělci 
v důsledku výjimečných opatření, která 
přijal s cílem snížit dodávky na dotyčný 
trh, nebo jakákoli značná výrobní ztráta. 
Náklady, za něž může být poskytnuto 
odškodnění v souladu s jinými předpisy 
Společenství a náklady vyplývající 
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z použití hygienických a veterinárních 
nebo fytosanitárních opatření se 
za hospodářské ztráty nepovažují.

Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Pro účely tohoto článku se rozumí:

a) „nepříznivými klimatickými jevy“
klimatické podmínky, které mohou být 
přirovnány k přírodní katastrofě, jako je 
mráz, krupobití, náledí, déšť nebo sucho, 
a které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce 
v předcházejících třech produkčních 
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cyklech nebo tříletého průměru 
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty.

b) „hospodářskými ztrátami“ se rozumí 
jakékoli dodatečné náklady vzniklé 
zemědělci v důsledku výjimečných 
opatření, která přijal s cílem snížit 
dodávky na dotyčný trh, nebo jakákoli 
značná výrobní ztráta. Náklady, za něž 
může být poskytnuto odškodnění 
v souladu s jinými předpisy Společenství 
a náklady vyplývající z použití 
hygienických a veterinárních nebo 
fytosanitárních opatření se 
za hospodářské ztráty nepovažují.

Or. es

Pozměňovací návrh 640
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce. Členské státy na základě 
vnitrostátního práva a kontrol, které 
provádějí, stanoví podmínky pro 
poskytnutí finančních příspěvků na 
pojistné pro pojištění úrody proti ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy.

Or. ro
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 641
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, požáry nebo 
povodně, a které zničí více než 30 % 
průměrné roční produkce daného 
zemědělce, nebo 10 % dotčené pěstitelské 
oblasti v předcházejícím tříletém období 
nebo tříleté průměrné produkce daného 
zemědělce či dotčené pěstitelské oblasti
stanovené na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty.

Or. el

Pozměňovací návrh 642
Maria Petre

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 
přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 

Adlib Express Watermark



AM\740073CS.doc 25/45 PE412.067v01-00

CS

než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

než 20 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 643
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát nebo region 
vypracuje specifické studie za účelem 
sestavení statistických/srovnávacích údajů 
týkajících se hlavní produkce i méně 
rozšířených kultur, aby byla objektivně 
stanovena rozsah pojistného.

Or. el

Pozměňovací návrh 644
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Každý výrobce může být zahrnut do 
režimu pojištění rostlinných kultur, jež 
kromě základního pojištění může pokrývat 
také další rizika v závislosti na výši 
pojistného zemědělce a na druhu 
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pojištění. Základní pojištění může 
zahrnovat:
- dodatečné pojištění výroby nad rámec té, 
která byla stanovena jako minimální,
- kolektivní pojištění, jehož výpočet se 
zakládá na průměrné produkci oblasti 
nebo regionu,
-pojištění záruky zemědělského příjmu za 
předpokladu, že budou určena rizika, 
která snižují produkci, zvyšují náklady na 
výrobní prostředky a snižují 
konkurenceschopnost a životaschopnost 
zemědělských podniků.

Or. el

Pozměňovací návrh 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 %
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
odvětví.

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 80 % nebo 50 % 
požadovaného pojistného, v souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 12 bodu 2 
nařízení (ES) č. 1857/2006.

Or. es

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 %
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
odvětví.

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 80 % nebo 50 % 
požadovaného pojistného, v souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 12 bodu 2 
nařízení (ES) č. 1857/2006.

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 647
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 75 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 85 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
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odvětví. odvětví.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.

Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.

Or. el

Pozměňovací návrh 648
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
odvětví. Členské státy mohou omezit 
částku pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci nesmí být vyšší než 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci, k povaze a k intenzitě 
ohniska nákazy nebo k situaci v dotčeném
odvětví. Členské státy mohou omezit 
částku pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví nejvýše na 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 
příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
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odvětví. odvětví.

Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného 
členského státu úředně uznal nepříznivý 
klimatický jev jako takový.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného 
členského státu úředně uznal nepříznivý 

vypouští se
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klimatický jev jako takový.

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného 
členského státu úředně uznal nepříznivý 
klimatický jev jako takový.

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného
členského státu úředně uznal nepříznivý 
klimatický jev jako takový a pokud byla 
skutečně provedena nezbytná preventivní 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Pozměňovací návrh 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pojistné plnění představuje náhradu 
maximálně za celkové náklady na 
nahrazení ztrát podle odstavce 1 a 
nevyžaduje ani neurčuje druh nebo 

4. Pojistné plnění představuje náhradu 
maximálně za náklady na nahrazení ztrát 
podle odstavce 1 a nevyžaduje ani neurčuje 
druh nebo množství budoucí produkce.
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množství budoucí produkce.

Or. es

Odůvodnění

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).

Pozměňovací návrh 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pojistné plnění představuje náhradu 
maximálně za celkové náklady na 
nahrazení ztrát podle odstavce 1 a 
nevyžaduje ani neurčuje druh nebo 
množství budoucí produkce.

4. Pojistné plnění představuje náhradu 
maximálně za náklady na nahrazení ztrát 
podle odstavce 1 a nevyžaduje ani neurčuje 
druh nebo množství budoucí produkce.

Or. es

Odůvodnění

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).
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Pozměňovací návrh 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré finanční příspěvky se vyplácejí 
přímo dotyčnému zemědělci.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 656
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré finanční příspěvky se vyplácejí 
přímo dotyčnému zemědělci.

5. Veškeré finanční příspěvky se vyplácejí 
přímo dotyčnému zemědělci. Pokud režim 
pojištění rostlinných kultur spravuje 
seskupení nebo organizace zemědělců 
vyplácejí se vyrovnávací platby 
zemědělcům prostřednictvím uvedeného 
seskupení nebo organizace, které mohou 
uzavřít smlouvy o skupinovém pojištění.

Or. el
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Pozměňovací návrh 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v čl. 68 
odst. 1 ve výši 40 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného
stanoveného v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku.

6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v čl. 68 
odst. 1 ve výši 80 % stanoveného
finančního příspěvku v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 658
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 6  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v čl. 68 
odst. 1 ve výši 40 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného 
stanoveného v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. 

6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v čl. 68 
odst. 1 ve výši 50 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného 
stanoveného v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 70 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
rostlin

Vzájemné fondy

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 660
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 70 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
rostlin

Vzájemné fondy a pojištění pro choroby 
zvířat a rostlin

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 1. Členské státy mohou prostřednictvím 
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zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 
příspěvků do vzájemných fondů. 

finančních příspěvků do vzájemných fondů 
poskytnout zemědělcům finanční 
odškodnění za hospodářské ztráty 
způsobené výskytem ohniska nákazy 
u zvířat nebo choroby rostlin či 
prokazatelně trvající krizí postihující 
výrobní prostředky a trh ve Společenství 
a trh na vnitrostátní a/nebo regionální 
úrovni . 

Or. el

Pozměňovací návrh 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 
příspěvků do vzájemných fondů.

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 
příspěvků do vzájemných fondů, pokud 
byla přijata příslušná preventivní 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 663
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 
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příspěvků do vzájemných fondů. příspěvků do vzájemných fondů a na 
pojistné na pojištění proti chorobám 
zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 bis. Fond je doplňkem k vnitrostátním 
režimům pojištění zemědělců.

Or. el

Pozměňovací návrh 665
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se „vzájemným fondem“ rozumí systém 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, jehož členy jsou 
zemědělci, kteří se sami zajišťují 
poskytováním odškodnění těm 
zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
výskytem ohniska nákazy zvířat nebo 
choroby rostlin;

a) se „vzájemným fondem“ rozumí systém 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem a evropským 
právním předpisem, o kterém bude 
rozhodnuto, jehož členy jsou zemědělci, 
kteří se sami zajišťují způsobem uvedeným 
v odstavci 2a poskytováním odškodnění 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
výskytem ohniska nákazy zvířat nebo 
choroby rostlin, u níž je nutná karanténa, 
nebo jehož členy jsou zemědělci, kteří se 
sami zajišťují poskytováním odškodnění 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
přímými ztrátami způsobenými výskytem 
ohniska nákazy zvířat nebo choroby 
rostlin, u níž je nutná karanténa;
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Or. en

Pozměňovací návrh 666
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „hospodářskými ztrátami“ se rozumí 
jakékoli dodatečné náklady vzniklé 
zemědělci v důsledku výjimečných 
opatření, která přijal s cílem snížit dodávky 
na dotyčný trh, nebo jakákoli značná ztráta 
v produkci. Náklady, za něž může být 
poskytnuto odškodnění v souladu s jinými 
předpisy Společenství a náklady 
vyplývající z použití veterinárních nebo 
fytosanitárních a hygienických opatření 
nejsou považovány za hospodářské ztráty.

b) „hospodářskými ztrátami“ se rozumí 
jakékoli dodatečné náklady vzniklé 
zemědělci v důsledku výjimečných 
opatření, která přijal s cílem snížit dodávky 
na dotyčný trh, náklady na další nouzové 
očkování nebo jakákoli značná ztráta 
v produkci. Náklady, za něž může být 
poskytnuto odškodnění v souladu s jinými 
předpisy Společenství a náklady 
vyplývající z použití veterinárních nebo 
fytosanitárních a hygienických opatření 
nejsou považovány za hospodářské ztráty, 
vyjma ztrát způsobených zemědělcům jako 
výsledek omezení uvádění na trh 
hospodářských zvířat v důsledku 
opětovného zavedení nouzového očkování 
v souladu s čl. 11 odst. 4 rozhodnutí 
90/424/EHS.

Or. nl

Pozměňovací návrh 667
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „přímými ztrátami“ se rozumí přímé 
náklady vzniklé zemědělci v důsledku 
uplatňování evropských veterinárních 
nebo rostlinolékařských právních 
předpisů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „příslušnými preventivními 
opatřeními“ se rozumí opatření, která 
v nejvyšší možné míře zlepšují zdraví 
zvířat a rostlin prostřednictvím chovu a 
krmení zvířat způsobem slučitelným s 
požadavky dobrého zacházení se zvířaty a 
prostřednictvím chovu zvířat a pěstování 
rostlin vhodných pro dané místo.

Or. de

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 669
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vytvoří pro své 
zemědělce povinné systémy sdílení 
nákladů, které budou na základě 
společného rámce, jenž bude vymezen 
jako součást nového evropského právního 
předpisu, zajišťovat náklady spojené 
s výskytem ohnisek nákazy zvířat 
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nakažlivými chorobami. Účelem tohoto 
nového právního předpisu je předejít 
tomu, aby musely být budoucí výskyty 
ohnisek nákazy financovány snížením 
podpory příjmů, a zamezit narušování 
hospodářské soutěže mezi zemědělci 
z různých členských států v důsledku 
rozdílných vnitrostátních veřejných 
příspěvků na náklady spojené s výskytem 
ohnisek nákazy zvířat nakažlivými 
chorobami. Dalším cílem nového 
právního předpisu je podnítit zemědělce 
k tomu, aby minimalizovali nebezpečí 
nákazy a šíření nakažlivých chorob zvířat. 
Členské státy, které již pro své zemědělce 
povinné systémy sdílení nákladů zavedly, 
budou muset tyto systémy upravit tak, aby 
odpovídaly společnému rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
ztráty.

3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
ztráty, pokud tito zemědělci přijali 
příslušná preventivní opatření.

Or. de
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Pozměňovací návrh 671
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
ztráty.

3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
nebo přímé ztráty.

Or. en

Pozměňovací návrh 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky uvedené v odstavci 1 
se mohou vztahovat:

4. Finanční příspěvky uvedené v odstavci 1 
se mohou vztahovat na správní náklady 
na zřízení vzájemného fondu rozložené 
na maximálně tři roky

a) na správní náklady na zřízení 
vzájemného fondu rozložené na maximálně 
tři roky;

Or. es

Pozměňovací návrh 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na kapitálovou splátku a na úrok 
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 

vypouští se
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finančního odškodnění zemědělcům;

Or. es

Pozměňovací návrh 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na částky vyplacené vzájemným fondem 
z jeho základního kapitálu jako finanční 
odškodnění zemědělcům.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 675
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na náklady na pojistné:
Minimální a maximální dobu trvání 
komerční půjčky, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, stanoví Komise 
postupem podle čl. 127 odst. 2.
Pokud finanční odškodnění vyplácí fond 
v souladu s písmenem c), sleduje 
příspěvek z veřejných zdrojů stejný rytmus 
jako příspěvek naplánovaný pro komerční 
půjčku s minimální dobou trvání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 676
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států zúčastnit se v plné míře 
nebo zčásti na financování finančních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti 
v dotčených odvětvích.

První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států zúčastnit se v plné míře 
nebo zčásti na financování finančních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti 
v dotčených odvětvích, dokud nebude 
proveden nový evropský předpis, který 
stanoví rámec pro povinné zavedení 
systémů sdílení nákladů spojených 
s výskytem ohnisek nákazy zvířat 
nakažlivými chorobami ve všech 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy určí pravidla pro zřízení a 
správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům 
v případě krize, nebo pro správu a kontrolu 
těchto pravidel.

7. Členské státy určí pravidla pro zřízení a 
správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům 
v případě krize, nebo pro správu a kontrolu 
těchto pravidel. Tato pravidla musí být 
v souladu se společným rámcem, jenž 
bude vytvořen jako součást nového 
evropského právního předpisu, jak je 
uvedeno v odstavci 2a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 678
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Prostředky na odškodnění 
poskytované na základě tohoto článku se 
nesmí připojit k finančním prostředkům 
poskytovaným chovatelům 
prostřednictvím generálního ředitelství 
SANCO.

Or. ro

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Hlava III – kapitola 5 – čl. 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Zvláštní podpora producentů mléka

1. Pokud na základě prognózy výdajů 
podle systému včasného varování 
v souladu s nařízením (ES) č. 1290/2005 
zůstane v některém rozpočtovém roce 
v okruhu 2 finančního rámce rozpětí 
alespoň ve výši 600 mil. EUR, je tato 
částka po odečtení uvedeného rozpětí 
uvolněna na zvláštní podporu producentů 
mléka.
2. Předpokládanou výši prostředků 
uvolněných na zvláštní podporu 
producentů mléka předloží Komise 
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Evropskému parlamentu a Radě spolu 
s předběžným návrhem rozpočtu na 
rozpočtový rok.
3. Zvláštní podporu producentů mléka lze 
poskytnout na opatření v těchto oblastech:
a) zvláštní podpora podle čl. 68 odst. 1 
písm. b) tohoto nařízení,
b) opatření podle článku 20 a čl. 36 písm. 
a) nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud 
slouží k přímé podpoře zemědělských 
podniků. 
4. Členské státy sdělí Komisi na základě 
předběžného návrhu podle odstavce 2 
nejpozději do 15. října daného roku, která 
opatření jsou uplatňována podle odstavce 
4.
5. Prostředky na zvláštní podporu 
producentů mléka jsou rozdělovány 
jednotlivým členským státům v souladu 
s referenčním množstvím mléka každého 
státu podle přílohy I nařízení (ES) 
č. 1788/2003. 
6. Další prostředky mohou podniky 
v odvětví mléčného hospodářství získat 
díky péči o krajinu. Spolu s finančním 
výhledem na období od roku 2013 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
návrh, jak lze pro tyto účely uzpůsobit 
programy strukturálních fondů 
a programy pro rozvoj venkova.

Or. de

Pozměňovací návrh 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nařízení
Hlava III – kapitola 5 – čl. 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Zvláštní podpora producentů mléka
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1. Pokud na základě prognózy výdajů 
podle systému včasného varování 
v souladu s nařízením (ES) č. 1290/2005 
zůstane v některém rozpočtovém roce 
v okruhu 2 finančního rámce rozpětí 
alespoň ve výši 600 mil. EUR, je tato 
částka po odečtení uvedeného rozpětí 
uvolněna na zvláštní podporu producentů
mléka.
2. Předpokládanou výši prostředků 
uvolněných na zvláštní podporu 
producentů mléka předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě spolu 
s předběžným návrhem rozpočtu na 
rozpočtový rok.
3. Zvláštní podporu producentů mléka lze 
poskytnout na opatření v těchto oblastech:
a) zvláštní podpora podle čl. 68 odst. 1 
písm. b) tohoto nařízení,
b) opatření podle článku 20 a čl. 36 písm. 
a) nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud 
slouží k přímé podpoře zemědělských 
podniků. 
4. Členské státy sdělí Komisi na základě 
předběžného návrhu podle odstavce 2 
nejpozději do 15. října daného roku, která 
opatření jsou uplatňována podle odstavce 
4.
5. Prostředky na zvláštní podporu 
producentů mléka jsou rozdělovány 
jednotlivým členským státům v souladu 
s referenčním množstvím mléka každého 
státu podle přílohy I nařízení (ES) 
č. 1788/2003. 

Or. de
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