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Ændringsforslag 602
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 603
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

udgår

Or. el

Begrundelse

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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Ændringsforslag 604
Peter Baco

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

Or. sk

Begrundelse

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

Ændringsforslag 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 10 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

Or. es

Begrundelse

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

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 5 % af de 
nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

Or. ro

Begrundelse

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

Ændringsforslag 607
Kyösti Virrankoski

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra (a) og (b) må højst udgøre en 
procentdel i overensstemmelse med 
Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om konklusionen på 
Fællesskabets vegne, med hensyn til sager 
inden for dets kompetence, af aftalerne 
opnået i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)1. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.
____________
1 EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

Or. en
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Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 skal 
med sikkerhed opfylder betingelserne i 
WTO's grønne boks 

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 609
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning. Denne 
begrænsning gælder dog ikke for de 



AM\740073DA.doc 7/45 PE412.067v01-00

DA

medlemsstater, der anvender artikel 69 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003.

Or. el

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 610
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 
de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a) og b), må højst udgøre 2,5 % af de 
nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning. 

Or. it

Begrundelse

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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Ændringsforslag 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1, litra a) og d), ydes som årlige 
supplerende betalinger

a) ) i stk. 1, litra a), b) og d), ydes som 
årlige supplerende betalinger

Or. es

Ændringsforslag 612
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1, litra a) og d), ydes som årlige 
supplerende betalinger

a) i stk. 1, litra d), ydes som årlige 
supplerende betalinger

Or. en

Begrundelse

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Ændringsforslag 613
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i stk. 1, litra b) ydes som årlige 
supplerende betalinger, som fx betalinger 
pr. dyr eller græsarealpræmier

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i stk. 1, litra b) ydes som årlige 
supplerende betalinger, som fx betalinger 
pr. dyr eller græsarealpræmier

udgår

Or. es

Ændringsforslag 615
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i stk. 1, litra c), ydes som en forhøjelse 
af enhedsværdien og/eller antallet af de 
betalingsrettigheder, landbrugeren har

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i stk. 1, litra e), ydes som godtgørelser, 
jf. artikel 70.

d) i stk. 1, litra e), ydes som godtgørelser, 
jf. artikel 27a i Rådets forordning (EF) nr. 
(...) om ændringer af den fælles 
landbrugspolitik ved ændring af 
forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 
1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. 
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[…]/2008

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 617
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingsrettigheder med forhøjet 
enhedsværdig og supplerende 
betalingsrettigheder, jf. stk. 5, litra c), må 
kun overdrages, hvis der sammen med 
rettighederne overdrages et tilsvarende 
antal hektar.

udgår

Or. en

Begrundelse

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Ændringsforslag 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 
skal være i overensstemmelse med andre 
EF-foranstaltninger og –politikker.

udgår

Or. it
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 skal 
være i overensstemmelse med andre EF-
foranstaltninger og –politikker.

(7) Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 
skal være i overensstemmelse med andre 
EF-foranstaltninger og –politikker, og der 
skal her, på samme måde som i politikken 
for landdistrikts- og regionaludvikling, 
ved uddelingen af 20 % af de inden for 
denne artikels rammer uddelte midler 
tages hensyn til princippet om regionale 
partnerskaber (LEADER-metoden).

Or. de

Begrundelse

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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Ændringsforslag 620
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 bis. Medlemsstaterne meddeler hvert år 
Kommissionen de planlagte 
foranstaltninger og offentliggør 
betingelserne og kriterierne for støtten, 
oplysninger om modtagerne og de beløb, 
de har fået tildelt. 

Or. el

Ændringsforslag 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
fornødne midler til at betale den støtte, der 
er nævnt:

8. Medlemsstaterne opkræver de fornødne
midler til at betale den støtte, der er nævnt:

Or. es

Ændringsforslag 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1, litra a), b), c) og d), ved at 
foretage en lineær nedsættelse af de 
rettigheder, der er tildelt landbrugerne 
og/eller som stammer fra den nationale 
reserve

a) i stk. 1, litra a), b), c) og d)
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i) ved at foretage en lineær nedsættelse af 
de rettigheder, der er tildelt landbrugerne

ii) ved at foretage en nedsættelse af de 
tilsvarende nationale lofter for sektorer 
med koblede betalinger
iii) ved anvendelse af de i artikel 9, stk. 4, 
anførte beløb
iv) fra den nationale reserve

Or. es

Ændringsforslag 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i stk. 1, litra e), ved om nødvendigt at 
foretage en lineær nedsættelse af en eller 
flere af de betalinger, der skal foretages til 
modtagerne i overensstemmelse med dette 
afsnit og inden for de grænser, der er 
fastsat i stk. 1 og 3.

b)  i stk. 1, litra e), ved at foretage en 
lineær nedsættelse af de i litra a), punkt i) 
og ii), i dette stykke anførte betalinger.

Or. es

Ændringsforslag 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) Såfremt en medlemsstat har foretaget 
de i artikel 69 i forordning (EF) nr. 
1728/2003 anførte tilbageholdelser, kan 
den udnytte disse midler til de sektorer, 
der opfylder kriterierne i stk. 1, litra a), i 
denne artikel.
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Or. es

Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2 
betingelserne for at yde den støtte, der er 
omhandlet i denne afdeling, især for at 
sikre, at den er i overensstemmelse med 
andre EF-foranstaltninger og –politikker, 
og for at undgå kumulering af støtte.

9. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, de 
nærmere betingelser for at yde den støtte 
og den formelle kommissionsgodkendelse 
af en sådan støtte, der er omhandlet i 
denne afdeling, herunder de kriterier, som 
skal anvendes ved udpegelsen af 
områderne samt den degressive og 
overgangsbetonede karakter af den i stk. 
1, litra b), omtalte støtte. Kommissionen 
kan under ingen omstændigheder 
godkende en støtte, som er uforenelig med 
de bestemmelser, der regulerer en fælles 
markedsordning, eller som ville hindre 
den fælles markedsordning i at fungere 
tilfredsstillende. Kommissionen 
godkender kun en foranstaltning, hvis 
dens positive bidrag til udviklingen af 
sektoren klart er større end risikoen for 
konkurrencefordrejninger. Al støtte, som 
ydes i henhold til denne artikel, ophører 
den 1. januar 2013.

Or. en

Begrundelse

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 
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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.

Ændringsforslag 626
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2 
betingelserne for at yde den støtte, der er 
omhandlet i denne afdeling, især for at 
sikre, at den er i overensstemmelse med 
andre EF-foranstaltninger og –politikker, 
og for at undgå kumulering af støtte.

9. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, 
betingelserne for at yde den støtte, der er 
omhandlet i denne afdeling, især for at 
sikre, at den er i overensstemmelse med 
andre EF-foranstaltninger og –politikker, 
for at undgå konkurrenceforvridning 
mellem medlemsstaterne og for at undgå 
kumulering af støtte. Al støtte, som ydes i 
henhold til denne artikel, ophører den 1. 
januar 2013.

Or. en

Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68a
Fællesskabets genforsikringsordning

Europa-Kommissionen undersøger 
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muligheden for at indføre en 
genforsikringsordning for 
markedspriserne inden for udgiftsloftet 
for den fælles landbrugspolitik. 
Kommissionen forelægger en rapport 
herom senest i december 2009.

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 628
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødeforsikring Støtte til forsikringspræmier

Or. nl

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødeforsikring Landbrugsforsikring

Or. es
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødeforsikring Landbrugsforsikring

Or. es

Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring med 
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mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

henblik på at kompensere for

a) tab som følge af ugunstige vejrforhold
sidestillet med naturkatastrofer
b) andre tab som følge af vejrforhold 
c) økonomiske tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

Or. es

Ændringsforslag 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring med 
henblik på at kompensere for

a) tab som følge af ugunstige vejrforhold
sidestillet med naturkatastrofer
b) andre tab som følge af vejrforhold 
c) økonomiske tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

Or. es

Ændringsforslag 633
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige vejrforhold 
eller til præmier for forsikringer mod 
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vejrforhold. økonomiske tab som følge af fremkomsten 
af en af de i artikel 70, stk. 2, litra b), 
anførte dyre- eller plantesygdomme.

Or. nl

Ændringsforslag 634
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold, hvor tildelingen udgør et 
supplement til de nationale 
socialsikringsordninger for landbrugere.

Or. el

Ændringsforslag 635
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige vejrforhold 
eller ugunstige vejrforhold, som på basis 
af erfaringer vil foranledige tab.

Or. en

Begrundelse

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 
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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´.

Ændringsforslag 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

(1) Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold, hvis der er truffet relevante 
forholdsregler mod velkendte risici.

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 



AM\740073DA.doc 21/45 PE412.067v01-00

DA

foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Som relevant forholdsregel i henhold til 
denne artikel kan f.eks. nævnes 
beplantning med velegnede planter.

Or. de

Ændringsforslag 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved:

a) "ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger 
i forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
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plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.

Or. es

Begrundelse

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

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved:

a) "ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.
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b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger 
i forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.

Or. es

Ændringsforslag 640
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på 
den foregående femårsperiode, idet det 
bedste og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion. Medlemsstaterne fastsætter 
med udgangspunkt i deres nationale 
lovgivning og de kontroller, de 
gennemfører, hvilke betingelser der skal 
gælde for ydelsen af finansiel støtte til 
afgrødeforsikringspræmien mod tab 
foranlediget af ugunstige vejrforhold.

Or. ro

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 641
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn, tørke, brande og 
oversvømmelser, der tilintetgør mere end 
30 % af en given landbrugers 
gennemsnitlige årlige produktion eller 10 
% i det berørte produktionsområde i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit af landbrugerens eller 
det berørte områdes produktion baseret på 
den foregående femårsperiode, idet det 
bedste og det dårligste år ikke medregnes.

Or. el

Ændringsforslag 642
Maria Petre

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 20 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Or. ro
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 643
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 bis. Hver medlemsstat eller region 
gennemfører særlige undersøgelser for at 
indsamle de fornødne 
statistiske/komparative oplysninger 
vedrørende de vigtigste produktioner samt 
de mindst udbredte afgrøder, således at 
der kan opstilles en objektiv ramme for 
forsikringspræmierne.

Or. el

Ændringsforslag 644
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 ter. Hver landbruger kan optages i 
ordningen for afgrødeforsikring, som 
udover den grundlæggende dækning 
ligeledes kan dække yderligere risici 
afhængig af landbrugerens præmiebeløb 
og forsikringsprodukter.  Den 
grundlæggende dækning kan omfatte
- supplerende dækning af produktionen 
udover den fastsatte mindstedækning
- kollektiv dækning, hvor 
beregningsgrundlaget udgøres af 
gennemsnitsproduktionen i området eller 
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regionen
- forsikringsprodukter for garanti af 
landbrugsindkomst, for så vidt som der er 
fundet risici, som nedsætter produktionen, 
øger omkostningerne for nytilkomnes 
produktion og sænker 
landbrugsbedrifternes konkurrenceevne 
og levedygtighed

Or. el

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag 
til 70 % under hensyntagen til 
vejrforholdene eller forholdene i den 
pågældende sektor.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 80 % eller 50 %
af forsikringspræmien i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastlagt i artikel 
12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1857/2006.

Or. es

Begrundelse

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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Ændringsforslag 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag 
til 70 % under hensyntagen til 
vejrforholdene eller forholdene i den 
pågældende sektor.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 80 % eller 50 %
af forsikringspræmien i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastlagt i artikel 
12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1857/2006.

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 647
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 
70 % under hensyntagen til vejrforholdene 
eller forholdene i den pågældende sektor.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 75 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 
85 % under hensyntagen til vejrforholdene 
eller forholdene i den pågældende sektor.

Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 

Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
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finansielt bidrag til. finansielt bidrag til.

Or. el

Ændringsforslag 648
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til
70 % under hensyntagen til vejrforholdene 
eller forholdene i den pågældende sektor. 
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
finansielt bidrag til.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, må ikke overstige 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 
70 % under hensyntagen til vejrforholdene 
sygdommens karakter og intensitet eller 
forholdene i den pågældende sektor. 
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
finansielt bidrag til.

Or. nl

Ændringsforslag 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 
70 % under hensyntagen til vejrforholdene 
eller forholdene i den pågældende sektor.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til højst 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 
70 % under hensyntagen til vejrforholdene 
eller forholdene i den pågældende sektor.

Or. fr
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Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.

udgår

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.

udgår

Or. es
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.

(3) Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat og de fornødne 
forholdsregler rent faktisk er blevet 
gennemført.

Or. de

Begrundelse

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 1, 
og må ikke være knyttet til noget krav om 
eller nogen angivelse af arten eller 
størrelsen af den fremtidige produktion.

4. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end udgifterne til erstatning 
for de tab, der er nævnt i stk. 1, og må ikke 
være knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.

Or. es
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Begrundelse

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).

Ændringsforslag 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 1, 
og må ikke være knyttet til noget krav om 
eller nogen angivelse af arten eller 
størrelsen af den fremtidige produktion.

4. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end udgifterne til erstatning 
for de tab, der er nævnt i stk. 1, og må ikke 
være knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.

Or. es

Begrundelse

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).

Ændringsforslag 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De finansielle bidrag udbetales direkte udgår
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til den berørte landbruger.

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 656
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De finansielle bidrag udbetales direkte 
til den berørte landbruger.

5. De finansielle bidrag udbetales direkte 
til den berørte landbruger. Forvaltes 
ordningen for afgrødeforsikring af en 
landbrugssammenslutning eller -
organisation, udbetales kompensationen 
til den enkelte landbruger via denne 
sammenslutning eller organisation, som 
kan indgår gruppeforsikringer.

Or. el

Ændringsforslag 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF ved 
hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 
68, stk. 1, med 40 % af de støtteberettigede 

6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF ved 
hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 
68, stk. 1, med 80 % af de finansielle 
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forsikringspræmier, jf. nærværende 
artikels stk. 2.

bidrag, jf. nærværende artikels stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 658
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 69  stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF ved 
hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 
68, stk. 1, med 40 % af de støtteberettigede 
forsikringspræmier, jf. nærværende artikels 
stk. 2. 

6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF ved 
hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 
68, stk. 1, med 50 % af de støtteberettigede 
forsikringspræmier, jf. nærværende artikels 
stk. 2. 

Or. el

Ændringsforslag 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 70 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme

Gensidige fonde

Or. es
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 660
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 70 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme

Gensidige fonde og forsikringer i 
forbindelse med dyre- og plantesygdomme

Or. en

Ændringsforslag 661
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme. 

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme eller 
ved vedvarende påviselige kriser for de 
nytilkomne i produktionen og på 
markedet på fællesskabsplan og nationalt 
og/eller regionalt plan. 

Or. el
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Ændringsforslag 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme.

(1) Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme, 
hvis der er truffet relevante 
forholdsregler.

Or. de

Ændringsforslag 663
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme.

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde og til 
præmier for forsikringer imod 
dyresygdomme sørge for, at der ydes 
finansiel kompensation til landbrugere for 
økonomiske tab ved udbrud af dyre- eller 
plantesygdomme.

Or. en
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Ændringsforslag 664
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fonden udgør et supplement til de 
nationale landbrugsforsikringsordninger.

Or. el

Ændringsforslag 665
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv, og som giver mulighed for at yde 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom

a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret og endnu ikke vedtaget EU-
lovgivning, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv som beskrevet i stk. 2 a, og som giver 
mulighed for at yde kompensation til de 
tilsluttede landbrugere, der rammes af 
økonomiske tab forårsaget af udbrud af en 
karantænekrævende dyre- eller 
plantesygdom, eller for tilsluttede 
landbrugere, der rammes af direkte tab 
forårsaget af udbrud af en 
karantænekrævende dyre- eller 
plantesygdom;

Or. en
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Ændringsforslag 666
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger i 
forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.

b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet, omkostningerne 
ved en nødvaccination eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger i 
forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab, med undtagelse 
af de tab, der påføres landbrugerne som 
følge af indførelsen af restriktioner for 
handelen med dyr begrundet i 
genindførelsen af nødvaccination som 
fastsat i artikel 11, stk. 4, i Rådets 
beslutning 90/424/EØF.

Or. nl

Ændringsforslag 667
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) "direkte tab" enhver direkte 
omkostning, som en landbruger påføres 
som følge af gennemførelsen af EU's 
veterinær- eller 
plantesundhedsbestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "Relevante forholdsregler" 
foranstaltninger til sikring af det højst 
mulige niveau for dyrevelfærd og 
plantesundhed gennem dyrevenlige 
levevilkår og fodring samt dyrkning og 
beplantning af velegnede plantearter. 

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 669
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne indfører 
obligatoriske 
omkostningsdelingsordninger for 
landbrugere, der inden for en fælles 
ramme, som endnu ikke er fastlagt ved ny 
EU-lovgivning, vil tage sig af 
omkostningerne i forbindelse med udbrud 
af smitsomme dyresygdomme. Formålet 
med denne nye lovgivning er at undgå, at 
fremtidige udbrud må finansieres ved en 
formindskelse af indkomststøtten, og at 
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fjerne den forvridning af konkurrencen 
mellem landbrugere fra forskellige 
medlemsstater, der skyldes forskelle i de 
nationale statslige bidrag til 
omkostningerne i forbindelse med udbrud 
af smitsomme dyresygdomme Et andet 
formål med den nye lovgivning er at 
tilskynde landbrugerne til at minimere 
smitte- og spredningsrisikoen ved
smitsomme dyresygdomme. De 
medlemsstater, der allerede har 
obligatoriske 
omkostningsfordelingsordninger for deres 
landbrugere, skal ændre disse ordninger 
på en sådan måde, at de er forenelige med 
den fælles ramme.

Or. en

Ændringsforslag 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 70  stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) De gensidige fonde betaler finansiel 
kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
tab.

(3) De gensidige fonde betaler finansiel 
kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
tab, såfremt de har truffet de relevante 
forholdsregler.

Or. de

Ændringsforslag 671
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70  stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De gensidige fonde betaler finansiel 3. De gensidige fonde betaler finansiel 
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kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
tab.

kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
eller direkte tab.

Or. en

Ændringsforslag 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De finansielle bidrag, der er nævnt i stk. 
1, kan vedrøre:

4. De finansielle bidrag, der er nævnt i stk. 
1, kan vedrøre de administrative 
omkostninger ved at oprette den gensidige 
fond fordelt over højst tre år

a) de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt over 
højst tre år

Or. es

Ændringsforslag 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilbagebetaling af afdrag og renter af 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de beløb, som den gensidige fond har 
brugt af sin kapital til at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 675
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) omkostningerne ved 
forsikringspræmien: Minimums- og 
maksimumsløbetiden for de kommercielle 
lån, som der kan ydes finansielle bidrag 
til, fastsætter Kommissionen efter 
proceduren i artikel 127, stk. 2.
Udbetaler fonden finansiel kompensation 
i henhold til litra c), følger det offentlige 
finansielle bidrag samme takt som et 
kommercielt lån med minimumsløbetid.

Or. en

Ændringsforslag 676
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit indskrænker ikke Første afsnit indskrænker ikke 
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medlemsstaternes beføjelser til at få 
dækket deres bidrag til finansieringen af de 
finansielle bidrag helt eller delvis ved 
hjælp af obligatoriske ordninger for 
kollektivt ansvar i de pågældende sektorer.

medlemsstaternes beføjelser til at få 
dækket deres bidrag til finansieringen af de 
finansielle bidrag helt eller delvis ved 
hjælp af obligatoriske ordninger for 
kollektivt ansvar i de pågældende sektorer i 
afventning af gennemførelsen af ny EU-
lovgivning, der fastsætter en ramme for 
den for alle medlemsstater obligatoriske 
indførelse af 
omkostningsdelingsordninger for udbrud 
af smitsomme dyresygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 677
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne.

7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne. Disse regler skal være i 
overensstemmelse med den fælles ramme, 
der indføres som led i ny EU-lovgivning, 
jf. stk. 2a. 

Or. en

Ændringsforslag 678
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 bis. Den finansielle kompensation, som 
ydes i henhold til nærværende artikel, kan 
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ikke lægges til de midler, som stilles til 
rådighed for mælkeproducenterne via DG 
SANCO 

Or. ro

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Afsnit III – kapitel 5 – artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70a
Særlig støtte til mælkeproducenter

(1) Såfremt der i et regnskabsår på 
baggrund af de i henhold til forordning 
(EF) nr. 1290/2005 udarbejdede 
udgiftsprofiler resterer en margen på 
mindst 600 millioner Euro i 
finansoverslagets rubrik 2, stilles dette 
beløb minus den pågældende margen til 
rådighed for særlig støtte til 
mælkeproducenterne.
(2) Samtidig med at Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
sit foreløbige forslag til budget for 
regnskabsåret, forelægger den også sit 
overslag over den særlige støtte til 
mælkeproducenterne.
(3) Den særlige støtte til 
mælkeproducenterne kan ydes til følgende
foranstaltninger:
a) særlig støtte i henhold til artikel 68, stk. 
1, litra b) i denne forordning
b) foranstaltninger i henhold til artikel 20 
og artikel 36, litra a), i forordning (EF) 
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nr. 1698/2005, hvis de umiddelbart 
bidrager til en fremme af 
landbrugsbedrifter
(4) På grundlag af det i stk. 2 anførte 
overslag meddeler medlemsstaterne senest 
den 15. oktober i et givet år 
Kommissionen, hvilke foranstaltninger 
der vil blive anvendt i henhold til stk. 4. 
(5) Fordelingen mellem medlemsstaterne 
af de særlige støttemidler til 
mælkeproducenterne foretages i 
overensstemmelse med den enkelte stats 
referencemængde for mælk, jf. bilag I i 
forordning (EF) nr. 1788/2003.
(6) Mælkeproducerende landbrugere kan 
modtage supplerende indkomst ved at 
gøre en indsats for landskabspleje.  
Samtidig med at Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
sit finansielle overslag for perioden efter 
2013, forelægger den også et forslag til, 
hvorledes strukturfondsprogrammerne og 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne vil kunne udformes med 
henblik herpå. 

Or. de

Ændringsforslag 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Forslag til forordning
Afsnit III – kapitel 5 – artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70a
Særlig støtte til mælkeproducenter

(1) Såfremt der i et regnskabsår på 
baggrund af de i henhold til forordning 
(EF) nr. 1290/2005 udarbejdede 
udgiftsprofiler resterer en margen på 
mindst 600 millioner Euro i 
finansoverslagets rubrik 2, stilles dette 
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beløb minus den pågældende margen til 
rådighed for særlig støtte til 
mælkeproducenterne.
(2) Samtidig med at Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
sit foreløbige forslag til budget for 
regnskabsåret, forelægger den også sit 
overslag over den særlige støtte til 
mælkeproducenterne.
(3) Den særlige støtte til 
mælkeproducenterne kan ydes til følgende 
foranstaltninger:
a) særlig støtte i henhold til artikel 68, stk. 
1, litra b) i denne forordning
b) foranstaltninger i henhold til artikel 20 
og artikel 36, litra a), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005, hvis de umiddelbart 
bidrager til en fremme af 
landbrugsbedrifter
(4) På grundlag af det i stk. 2 anførte 
overslag meddeler medlemsstaterne senest 
den 15. oktober i et givet år 
Kommissionen, hvilke foranstaltninger 
der vil blive anvendt i henhold til stk. 4. 
(5) Fordelingen mellem medlemsstaterne 
af de særlige støttemidler til 
mælkeproducenterne foretages i 
overensstemmelse med den enkelte stats 
referencemængde for mælk, jf. bilag I i 
forordning (EF) nr. 1788/2003.
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