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Τροπολογία 602
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 603
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

διαγράφεται

Or. el
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 604
Peter Baco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
επιμέρους ανώτατα όρια ανά μέτρο.

Or. sk

Αιτιολόγηση

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

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 10%
των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
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μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Es preciso ofrecer mayor flexibilidad en los límites presupuestarios.

Τροπολογία 606
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 5%
των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 607
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) περιορίζεται στο 2,5% των 

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) και β) περιορίζεται σε ποσοστό 
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εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

σύμφωνο προς την απόφαση του 
Συμβουλίου 94/800/ΕΚ, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν 
από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του 
Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)1, 
καθ’ όσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
επιμέρους ανώτατα όρια ανά μέτρο.
____________
1 ΕΕ L 336, 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και ε) περιορίζεται στο 2,5% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους 
του πράσινου κουτιού του ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
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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.

Τροπολογία 609
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο. Εντούτοις, ο 
περιορισμός της παρούσης παραγράφου 
δεν ισχύει για τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν το άρθρο 69 του ΕK 
1782/2003.

Or. el

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 610
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 

4. Η στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
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στοιχεία α), β) και ε) περιορίζεται στο 
2,5% των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

στοιχεία α) και ε) περιορίζεται στο 2,5% 
των εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν επιμέρους 
ανώτατα όρια ανά μέτρο.

Or. it

Αιτιολόγηση

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.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β)
και δ) καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

Or. es

Τροπολογία 612
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α) 
και δ) καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Τροπολογία 613
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 5 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων, όπως 
ενισχύσεις κατά κεφαλή ή/και 
πριμοδοτήσεις για λειμώνες·

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 5 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 
καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιων 
συμπληρωματικών ενισχύσεων, όπως 
ενισχύσεις κατά κεφαλή ή/και 
πριμοδοτήσεις για λειμώνες·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 615
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
καταβάλλεται υπό μορφή αύξησης της 
μοναδιαίας αξίας ή/και του αριθμού των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης του γεωργού·

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
καταβάλλεται υπό μορφή 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 70.

δ) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
καταβάλλεται υπό μορφή 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 27 α (νέο) του 
Κανονισμού του Συμβουλίου ΕΚ αριθ (...) 
με το οποίο τροποποιούνται οι 
Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ 320/2006, (ΕΚ) 
αριθ 1234/2007, (ΕΚ) αριθ (...) 2008 για 
την προσαρμογή της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Reglamento COM 104.
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Τροπολογία 617
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης με αυξημένες μοναδιαίες αξίες 
και δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
ενίσχυσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο γ) μπορεί να 
επιτραπεί μόνον εάν τα μεταβιβαζόμενα 
δικαιώματα συνοδεύονται από τη 
μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού 
εκταρίων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Τροπολογία 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συνάδει με τα άλλα μέτρα και τις 
πολιτικές της Κοινότητας.

Καταργείται

Or. it

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συνάδει με τα άλλα μέτρα και τις πολιτικές 
της Κοινότητας.

(7) Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
συνάδει με τα άλλα μέτρα και τις πολιτικές 
της Κοινότητας. Θα πρέπει συνεπώς, 
όπως ακριβώς στην πολιτική 
περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης 
της υπαίθρου, να ληφθεί υπόψη η αρχή 
των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων 
(μέθοδος LEADER) κατά την διάθεση 
του 20% των κεφαλαίων που χορηγούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 620
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή ετησίως για τα προβλεπόμενα 
μέτρα ενώ δημοσιοποιούν τον τρόπο και 
τα κριτήρια ανακατανομής των 
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κονδυλίων, τα ονόματα των δικαιούχων 
και τα ποσά που τους κατανέμονται.

Or. el

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την κάλυψη της στήριξης η 
οποία αναφέρεται:

8. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την κάλυψη της στήριξης η 
οποία αναφέρεται:

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), 
γ) και δ), προβαίνοντας σε γραμμική 
μείωση των δικαιωμάτων που 
χορηγήθηκαν στους γεωργούς ή/και από το 
εθνικό απόθεμα·

α) στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), 
γ) και δ):

i) προβαίνοντας σε γραμμική μείωση των 
δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν στους 
γεωργούς

ii) προβαίνοντας σε μείωση των 
ανωτάτων εθνικών ορίων που 
αντιστοιχούν στους τομείς με 
συνδεδεμένες ενισχύσεις,
iii) με  τους πόρους που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 9,
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iv) από το εθνικό απόθεμα.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 8 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), 
προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε 
γραμμική μείωση μίας ή περισσότερων 
ενισχύσεων προς καταβολή στους 
δικαιούχους των σχετικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και εντός 
των ορίων που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 3.

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), 
προβαίνοντας σε γραμμική μείωση μέτρων 
που προβλέπονται στα σημεία α) ι) και ιι) 
της παρούσας παραγράφου.

Or. es

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Όταν ένα κράτος μέλος 
πραγματοποίησε τις κρατήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 69 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1728/2003, μπορεί 
να συνεχίσει να διαθέτει αυτά τα 
κεφάλαια στους τομείς στους οποίους 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
εδάφιο α), του παρόντος άρθρου. 

Or. es
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Αιτιολόγηση

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.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
τους όρους που διέπουν τη χορήγηση της 
στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 
τμήμα, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα 
και πολιτικές της Κοινότητας και να 
αποφεύγεται η σώρευση ενισχύσεων.

9. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία 
του άρθρου 128 παράγραφος 2, τους 
λεπτομερείς όρους που διέπουν τη 
χορήγηση στήριξης και την επίσημη 
έγκριση της Επιτροπής για τη στήριξη 
αυτή που αναφέρεται στο παρόν τμήμα,
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον 
ορισμό των ζωνών και του προσωρινού 
και φθίνοντα χαρακτήρα της στήριξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (β). Σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί η Επιτροπή 
να εγκρίνει ενίσχυση που δεν είναι 
συμβατή με τις διατάξεις οι οποίες 
διέπουν την κοινή οργάνωση αγοράς ή η 
οποία θα παρενέβαινε στην σωστή 
λειτουργία της κοινής οργάνωσης. Η 
Επιτροπή εγκρίνει τέτοια μέτρα μόνον 
εάν η θετική συμβολή τους στην εξέλιξη 
του τομέα αντισταθμίζει σαφώς τους 
κινδύνους των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Οιαδήποτε ενίσχυση που 
χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος 
άρθρου παύει να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 626
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
τους όρους που διέπουν τη χορήγηση της 
στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 
τμήμα, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα 
και πολιτικές της Κοινότητας και να 
αποφεύγεται η σώρευση ενισχύσεων.

9. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
τους όρους που διέπουν τη χορήγηση της 
στήριξης που αναφέρεται στο παρόν 
τμήμα, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με άλλα μέτρα 
και πολιτικές της Κοινότητας και να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
καθώς και η σώρευση ενισχύσεων. 
Οιαδήποτε ενίσχυση που χορηγείται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου παύει να 
ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 68α
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Κοινοτικό σύστημα αντασφάλισης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά την 
βιωσιμότητα της καθιέρωσης ενός 
συστήματος αντασφάλισης των τιμών της 
αγοράς εντός των ορίων των δαπανών 
της ΚΓΠ. Η Επιτροπή θα υποβάλει 
σχετική έκθεση πριν από τον Δεκέμβριο 
του 2009.

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 628
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση των καλλιεργειών Ενίσχυση στα ασφάλιστρα

Or. nl

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση των καλλιεργειών Γεωργική ασφάλιση
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Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασφάλιση των καλλιεργειών Γεωργική ασφάλιση

Or. es

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα που προορίζονται να 
αποζημιώσουν

α) τις απώλειες που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα τα οποία 
μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές 
καταστροφές.
β) άλλες απώλειες που προκαλούνται από 
κλιματικά φαινόμενα.
γ) τις οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από ασθένειες των ζώων, ή 
των φυτών ή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

Or. es

Τροπολογία 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα που προορίζονται να 
αποζημιώσουν

α) τις απώλειες που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα τα οποία 
μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές 
καταστροφές.
β) άλλες απώλειες που προκαλούνται από 
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κλιματικά φαινόμενα.
γ) τις οικονομικές απώλειες που 
προκαλούνται από ασθένειες των ζώων, ή 
των φυτών ή από επιβλαβείς 
οργανισμούς.

Or. es

Τροπολογία 633
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, ή ασφάλιστρα που 
καλύπτουν τις οικονομικές απώλειες οι 
οποίες προκαλούνται από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 70, παράγραφος 
2, σημείο β).

Or. nl

Τροπολογία 634
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Tα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, η οποία συμμετοχή 
είναι συμπληρωματική των εθνικών 
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γεωργοασφαλιστικών συστημάτων.

Or. el

Τροπολογία 635
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγήσουν 
χρηματοδοτική συμμετοχή στα 
ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, ή δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα τα οποία είναι 
γνωστόν ότι προκαλούν απώλειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 five year 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Τροπολογία 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγήσουν χρηματοδοτική συμμετοχή 
στα ασφάλιστρα για ασφάλιση έναντι των 
απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα, όταν έχουν ληφθεί 
κατά γνωστών κινδύνων τα κατάλληλα 
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προληπτικά μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κατάλληλο προληπτικό μέτρο» 
νοοείται π.χ. η καλλιέργεια κατάλληλων 
για την εκάστοτε τοποθεσία φυτών.

Or. de
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Τροπολογία 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

α) ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την
διάρκεια των τριών προηγούμενων 
κύκλων παραγωγής είτε του μέσου όρου 
τριετίας που έχει υπολογιστεί με βάση την 
προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων 
της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

β) ως «οικονομική απώλεια», νοείται 
κάθε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία 
αγορά ή σημαντικής απώλειας 
παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν 
θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
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απώλειες.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

α) ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
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διάρκεια των τριών προηγούμενων 
κύκλων παραγωγής είτε του μέσου όρου 
τριετίας που έχει υπολογιστεί με βάση την 
προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων 
της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

β) ως «οικονομική απώλεια», νοείται 
κάθε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία 
αγορά ή σημαντικής απώλειας 
παραγωγής. Οι δαπάνες για τις οποίες 
μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν 
θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
απώλειες.

Or. es

Τροπολογία 640
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού. Τα κράτη 
μέλη, με βάση την εθνική τους νομοθεσία 
και τους ελέγχους που πραγματοποιούν, 
ορίζουν τους όρους χορήγησης της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα 
ασφάλιστρα για την ασφάλιση των 
καλλιεργειών για τις απώλειες που 
σημειώνονται λόγω δυσμενών κλιματικών 
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φαινομένων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 641
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή, 
ξηρασία, πυρκαγιές ή πλημμύρες και οι 
οποίες καταστρέφουν άνω του 30% είτε 
της μέσης ετήσιας παραγωγής δεδομένου 
γεωργού ή το 10%  της πληγείσας 
περιοχής παραγωγής κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας του δεδομένου 
γεωργού ή της πληγείσας περιοχής που 
έχει υπολογιστεί με βάση την προηγούμενη 
πενταετία, αφαιρουμένων της υψηλότερης 
και χαμηλότερης τιμής.

Or. el
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Τροπολογία 642
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» 
νοούνται οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή 
ξηρασία, και οι οποίες καταστρέφουν άνω 
του 20% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την 
προηγούμενη τριετή περίοδο είτε του 
μέσου όρου τριετίας που έχει υπολογιστεί 
με βάση την προηγούμενη πενταετία, 
αφαιρουμένων της υψηλότερης και 
χαμηλότερης τιμής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 643
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια 
συντάσσει ειδικές μελέτες για τον 
καθορισμό στατιστικών/αναλογιστικών 
στοιχείων που αφορά τις σημαντικότερες 
καλλιέργειες αλλά και τις λιγότερο 
διαδεδομένες, έτσι ώστε να προκύψει ένα 
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αντικειμενικό εύρος ασφαλίστρων.

Or. el

Τροπολογία 644
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. κάθε παραγωγός μπορεί να ενταχθεί 
στο σύστημα ασφάλισης των 
καλλιεργειών το οποίο πέραν της βασικής 
κάλυψης που θα παρέχει μπορεί να 
καλύπτει και επιπλέον κινδύνους ανάλογα 
με το ύψος της εισφοράς του γεωργού και 
τα ασφαλιστικά προϊόντα. Mεταξύ των 
βασικών καλύψεων μπορεί να είναι:
- πρόσθετη κάλυψη για παραγωγή άνω 
εκείνης της ορισθείσας ως ελάχιστη
- ομαδική κάλυψη χρησιμοποιώντας ως 
βάση υπολογισμού τη μέση παραγωγή της 
περιοχής ή της περιφέρειας
- ασφαλιστικά προϊόντα εγγυημένου 
αγροτικού εισοδήματος εφόσον έχουν 
διαπιστωθεί κίνδυνοι που μειώνουν την 
παραγωγή, αυξάνουν το κόστος των 
εισροών παραγωγής ενώ μειώνουν την 
ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των 
εκμεταλλεύσεων.

Or. el
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Τροπολογία 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
80% ή 50%  του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο σημείο 2 του άρθρου 
12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1857/2006.

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καιρικές συνθήκες ή την κατάσταση του 

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
80% ή 50%  του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο σημείο 2 του άρθρου 
12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1857/2006.
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συγκεκριμένου τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 647
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές 
συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να περιορίσουν το ποσό του 
ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για 
χρηματοδοτική συμμετοχή με την 
εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων ορίων.

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
75% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 85%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές 
συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να περιορίσουν το ποσό του 
ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για 
χρηματοδοτική συμμετοχή με την 
εφαρμογή κατάλληλων ανωτάτων ορίων.

Or. el
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Τροπολογία 648
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές 
συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.

.

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 60% του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να αυξήσουν τη 
χρηματοδοτική συμμετοχή έως 70%, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, 
τη φύση και την ένταση της εστίας της 
ασθένειας ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.

Or. nl

Τροπολογία 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
αυξήσουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή 
έως 70%, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές 
συνθήκες ή την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τομέα.

2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
χορηγείται ανά γεωργό καθορίζεται στο 
60% το ανώτερο του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να αυξήσουν τη 
χρηματοδοτική συμμετοχή έως 70%, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες 
ή την κατάσταση του συγκεκριμένου 
τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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 
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l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

3. Η κάλυψη με την ασφάλιση 
καλλιέργειας διατίθεται μόνον εφόσον το 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο έχει 
αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιο από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους  
και όταν έχουν πράγματι εφαρμοσθεί τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει αντιστάθμισμα 
ανώτερο από το συνολικό κόστος της 
αποκατάστασης των απωλειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν 
εξαρτάται από, ούτε προσδιορίζει, τον 
τύπο ή τον όγκο της μελλοντικής 
παραγωγής.

4. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει αντιστάθμισμα 
ανώτερο από το κόστος της 
αποκατάστασης των απωλειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν 
εξαρτάται από, ούτε προσδιορίζει, τον 
τύπο ή τον όγκο της μελλοντικής 
παραγωγής.
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Or. es

Αιτιολόγηση

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).

Τροπολογία 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει αντιστάθμισμα 
ανώτερο από το συνολικό κόστος της 
αποκατάστασης των απωλειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν 
εξαρτάται από, ούτε προσδιορίζει, τον 
τύπο ή τον όγκο της μελλοντικής 
παραγωγής.

4. Το ύψος των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων δεν παρέχει αντιστάθμισμα 
ανώτερο από το κόστος της 
αποκατάστασης των απωλειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν 
εξαρτάται από, ούτε προσδιορίζει, τον 
τύπο ή τον όγκο της μελλοντικής 
παραγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

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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Τροπολογία 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή 
καταβάλλεται απευθείας στον 
ενδιαφερόμενο γεωργό.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 656
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή 
καταβάλλεται απευθείας στον 
ενδιαφερόμενο γεωργό.

5. Κάθε χρηματοδοτική συμμετοχή 
καταβάλλεται απευθείας στον 
ενδιαφερόμενο γεωργό. Eφόσον το 
σύστημα της ασφάλισης των 
καλλιεργειών διαχειρίζεται από Ομάδα ή 
Οργάνωση των γεωργών, οι 
αντισταθμίσεις καταβάλλονται στους 
γεωργούς μέσω της αντίστοιχης Ομάδας 
ή Οργάνωσης, οι  οποίες μπορούν να 
συνάπτουν συμβόλαια ομαδικής 
ασφάλισης.

Or. el
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Τροπολογία 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40% 
των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Οι δαπάνες των κρατών μελών για 
τη χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 80% 
της χρηματοδοτικής συμμετοχής  που 
καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 658
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 6  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 40%
των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Οι δαπάνες των κρατών μελών για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συμμετοχής 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα 
με τους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 παράγραφος 1 σε ποσοστό 50%
των επιλέξιμων ποσών για ασφάλιστρα 
που καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. el
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Τροπολογία 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες 
ζώων και φυτών

Ταμεία αλληλοβοήθειας 

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 660
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες 
ζώων και φυτών

Ταμεία αλληλοβοήθειας και ασφάλειες για 
τις ασθένειες ζώων και φυτών

Or. en
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Τροπολογία 661
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

1. Tα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών ή από την 
αποδεδειγμένη διαρκή κρίση των εισροών 
παραγωγής και της αγοράς σε κοινοτικό, 
εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο, μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

Or. el

Τροπολογία 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέψουν την καταβολή οικονομικής 
αποζημίωσης στους γεωργούς για 
οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή 
φυτών μέσω χρηματοδοτικής συμμετοχής 
στα ταμεία αλληλοβοήθειας.

1. Tα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας, όταν έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα·

Or. de
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Τροπολογία 663
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας.

1. Tα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης 
στους γεωργούς για οικονομικές απώλειες 
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
ασθένειας ζώων ή φυτών μέσω 
χρηματοδοτικής συμμετοχής στα ταμεία 
αλληλοβοήθειας και στα ασφάλιστρα 
κατά ασθενειών ζώων.

Or. en

Τροπολογία 664
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Tο ταμείο είναι συμπληρωματικό των 
εθνικών γεωργοασφαλιστικών 
συστημάτων.

Or. el

Τροπολογία 665
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ταμείο αλληλοβοήθειας»: σύστημα 
διαπιστευμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών κατά των 

α) «ταμείο αλληλοβοήθειας»: 
σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
και την ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα 
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οικονομικών απωλειών που προκαλούνται 
από την εμφάνιση ασθένειας ζώων ή 
φυτών μέσω της καταβολής 
αντισταθμιστικών ενισχύσεων·

πρέπει ακόμη να εγκριθεί, για την 
ασφάλιση των γεωργών μελών, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 
2α, κατά των οικονομικών απωλειών που 
προκαλούνται από την εμφάνιση 
μεταδοτικής ασθένειας ζώων ή φυτών 
μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων, ή για την ασφάλιση των 
γεωργών μελών κατά των άμεσων 
απωλειών λόγω της εμφάνισης 
μεταδοτικής ασθένειας ζώων ή φυτών,  
με την χορήγηση, κατά περίπτωση, 
αντισταθμιστικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 666
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «οικονομική απώλεια»: κάθε 
επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία αγορά 
ή σημαντικής απώλειας παραγωγής. Οι 
δαπάνες για τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί αποζημίωση σύμφωνα με άλλες 
κοινοτικές διατάξεις και οι δαπάνες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
οιωνδήποτε άλλων υγειονομικών και 
κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων 
δεν θεωρούνται ότι συνιστούν οικονομικές 
απώλειες.

β) «οικονομική απώλεια»: κάθε 
επιπρόσθετη δαπάνη την οποία 
πραγματοποιεί ο γεωργός λόγω των 
έκτακτων μέτρων που λαμβάνει για τη 
μείωση της προσφοράς στην οικεία αγορά, 
της δαπάνης που προκύπτει λόγω 
επείγοντα εμβολιασμού ή σημαντικής
απώλειας παραγωγής. Οι δαπάνες για τις 
οποίες μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση 
σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις 
και οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή οιωνδήποτε άλλων 
υγειονομικών και κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονομικών μέτρων δεν θεωρούνται 
ότι συνιστούν οικονομικές απώλειες, εκτός 
από τις απώλειες που υφίστανται οι 
γεωργοί λόγω των περιορισμών που 
επιβάλλονται στην εμπορία ζώων ως 
συνέπεια της επανεισαγωγής επείγοντος 
εμβολιασμού, κατά την έννοια του 
άρθρου 11, παράγραφος 4, της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ.
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Or. nl

Τροπολογία 667
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70, παράγραφος 2, στοιχείο βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ως 'άμεσες απώλειες', νοούνται όλες 
οι άμεσες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τον γεωργό λόγω 
της εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
κτηνιατρικής ή φυτουγειονομικής 
νομοθεσίας.  

Or. en

Τροπολογία 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70, παράγραφος 2, στοιχείο βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ως "κατάλληλα προληπτικά 
μέτρα",νοούνται τα μέτρα που αναγάγουν 
την υγεία των ζώων και φυτών στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο με κατάλληλο 
τρόπο εκτροφής και ζωικής διατροφής 
καθώς και με τρόπο καλλιέργειας και 
φύτευσης φυτικών ειδών 
προσαρμοσμένων στον τόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

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 
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berücksichtigen. 

Τροπολογία 669
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ορίζουν για τους 
γεωργούς τους, σε ένα κοινό πλαίσιο που 
θα πρέπει να ορισθεί και να αποτελέσει 
μέρος της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  
υποχρεωτικά προγράμματα επιμερισμού 
του κόστους που προορίζονται να 
αποζημιώσουν το κόστος το οποίο 
προκύπτει από την έξαρση μεταδοτικών 
επιζωοτιών. Αυτή η νέα νομοθεσία 
αποσκοπεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι 
μελλοντικές επιδημίες να 
χρηματοδοτηθούν από την μείωση του 
συμπληρώματος των εισοδημάτων και να 
καταργήσει τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ γεωργών των 
διαφόρων κρατών μελών, οι οποίες 
προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των 
εθνικών δημόσιων ενισχύσεων που 
καταβάλλονται σε περίπτωση έξαρσης 
μεταδοτικών επιζωοτιών. Η νέα 
νομοθεσία αποσκοπεί επίσης να 
ενθαρρύνει τους γεωργούς να 
ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της 
μετάδοσης και εξάπλωσης μεταδοτικών 
επιζωοτιών. Κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ήδη προγράμματα επιμερισμού του 
κόστους για τους γεωργούς τους, θα 
πρέπει να τροποποιήσουν τα 
προγράμματα αυτά για να διασφαλίσουν 
τη συμβατότητά τους με το κοινό 
πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση 
απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι 
υφίστανται τις οικονομικές απώλειες.

3. Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση 
απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι 
υφίστανται τις οικονομικές απώλειες στο 
βαθμό που ελήφθησαν τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 671
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση 
απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι 
υφίστανται τις οικονομικές απώλειες.

3. Τα ταμεία αλληλοβοήθειας 
καταβάλλουν την οικονομική αποζημίωση 
απευθείας στους γεωργούς μέλη οι οποίοι 
υφίστανται τις οικονομικές ή τις άμεσες 
απώλειες.

Or. en

Τροπολογία 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – εισαγωγή και σ ημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
αφορά:

4. Η χρηματοδοτική συμμετοχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
αφορά τις διοικητικές δαπάνες σύστασης 
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του ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή 
σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο·

(α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο·

Or. es

Τροπολογία 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 4 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αποπληρωμή του κεφαλαίου και 
των τόκων των δανείων με εμπορικούς 
όρους που έχει συνάψει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης στους 
γεωργούς·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα ποσά που καταβάλλει το ταμείο 
αλληλοβοήθειας από το μετοχικό του 
κεφάλαιο ως οικονομική αποζημίωση 
στους γεωργούς.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 675
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το κόστος των ασφάλιστρων: Η 
ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια των 
εμπορικών δανείων που είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική συμμετοχή 
καθορίζεται από την Επιτροπή με τη 
διαδικασία του άρθρου 127 παράγραφος 
2.  
Όταν η οικονομική αποζημίωση 
καταβάλλεται από το ταμείο σύμφωνα με 
το στοιχείο γ), η δημόσια χρηματοδοτική 
συμμετοχή ακολουθεί ίδιο ρυθμό με τον 
προβλεπόμενο για ένα εμπορικό δάνειο 
ελάχιστης διάρκειας.

Or. en

Τροπολογία 676
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής τους 
μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
τομείς.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τυχόν 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της 
ανωτέρω χρηματοδοτικής συμμετοχής τους 
μέσω υποχρεωτικών συστημάτων 
συλλογικής ευθύνης στους σχετικούς 
τομείς, εν αναμονή της εφαρμογής της 
νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα 
θεσπίζει πλαίσιο για την υποχρεωτική 
εισαγωγή από όλα τα κράτη μέλη 
προγραμμάτων επιμερισμού του κόστους 
σε περίπτωση έξαρσης μεταδοτικών 
επιζωοτιών.
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Or. en

Τροπολογία 677
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση των οικονομικών 
αποζημιώσεων στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης, καθώς και τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των εν λόγω 
κανόνων.

7. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 
κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση των 
οικονομικών αποζημιώσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των εν λόγω 
κανόνων. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 
σέβονται το νέο κοινό πλαίσιο που θα 
αποτελέσει μέρος της νέας ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2α.

Or. en

Τροπολογία 678
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α. Οι οικονομικές αποζημιώσεις που 
χορηγούνται με βάση το παρόν άρθρο δεν 
μπορούν να προστεθούν στα κεφάλαια 
που τίθενται στη διάθεση των εκτροφέων 
μέσω της ΓΔ SANCO.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος III - κεφάλαιο 5 - άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 α
Ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς 

γάλακτος
(1) Όταν, για ένα οικονομικό έτος και σε 
συνάρτηση με τις προβλέψεις δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
σύστημα προειδοποίησης το 
προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005, υπολείπεται τουλάχιστον, στο 
κεφάλαιο 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, περιθώριο ύψους 600 
εκατομμυρίων ευρώ, το ποσό αυτό, μείον 
το εν λόγω περιθώριο, διατίθεται για τις 
ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς 
γάλακτος.
(2) Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συγχρόνως με το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού του εν λόγω 
οικονομικού έτους, την μέση εκτίμησή 
της σε θέματα ειδικών ενισχύσεων στους 
παραγωγούς γάλακτος.
(3) Οι ειδικές ενισχύσεις στους 
παραγωγούς γάλακτος μπορούν να
κινητοποιηθούν για τους ακόλουθους 
τύπους μέτρων:
α) ειδική στήριξη υπό την έννοια του 
σημείου β της παραγράφου 1 του άρθρου 
68 του παρόντος κανονισμού·
β) μέτρα υπό την έννοια του άρθρου 20 
και του σημείου α) του άρθρου 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στο 
βαθμό που εξυπηρετούν άμεσα στην 
ενίσχυση των αγροτικών 
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εκμεταλλεύσεων.
(4) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, βάσει του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, το αργότερο στις 15 
Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους, 
σχετικά με τη φύση των μέτρων που θα 
εφαρμοσθούν δυνάμει της παραγράφου 3.
(5) Η κατανομή των κεφαλαίων που 
διατίθενται στις ειδικές ενισχύσεις στους 
παραγωγούς γάλακτος στα διάφορα 
κράτη μέλη πραγματοποιείται σε 
συνάρτηση με τις ποσότητες αναφοράς 
κάθε κράτους μέλους δυνάμει του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1788/2003.
(6) Οι επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού 
τομέα μπορούν να λάβουν 
συμπληρωματικό εισόδημα με την 
υλοποίηση καθηκόντων διατήρησης του 
φυσικού τοπίου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συγχρόνως με τις 
δημοσιονομικές προβλέψεις για την 
περίοδο μετά το 2013, πρόταση σχετικά 
με την πιθανή μορφή που θα λάβουν τα 
προγράμματα των διαρθρωτικών 
ταμείων και αγροτικής ανάπτυξης για το 
σκοπό αυτό.

Or. de

Τροπολογία 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος III - κεφάλαιο 5 - άρθρο 70 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 α
Ειδικές ενισχύσεις στους παραγωγούς 

γάλακτος
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(1) Όταν, για ένα οικονομικό έτος και σε 
συνάρτηση με τις προβλέψεις δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
σύστημα προειδοποίησης το 
προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005, υπολείπεται 
τουλάχιστον, στο κεφάλαιο 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, περιθώριο 
ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, το ποσό 
αυτό, μείον το εν λόγω περιθώριο, 
διατίθεται για τις ειδικές ενισχύσεις 
στους παραγωγούς γάλακτος.
(2) Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συγχρόνως με το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού του εν λόγω 
οικονομικού έτους, την μέση εκτίμησή 
της σε θέματα ειδικών ενισχύσεων στους 
παραγωγούς γάλακτος.
(3) Οι ειδικές ενισχύσεις στους 
παραγωγούς γάλακτος μπορούν να 
κινητοποιηθούν για τους ακόλουθους 
τύπους μέτρων:
α) ειδική στήριξη υπό την έννοια του 
σημείου β της παραγράφου 1 του άρθρου 
68 του παρόντος κανονισμού·
β) μέτρα υπό την έννοια του άρθρου 20 
και του σημείου α) του άρθρου 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στο 
βαθμό που εξυπηρετούν άμεσα στην 
ενίσχυση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων.
(4) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, βάσει του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, το αργότερο στις 15 
Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους, 
σχετικά με τη φύση των μέτρων που θα 
εφαρμοσθούν δυνάμει της παραγράφου 3.
(5) Η κατανομή των κεφαλαίων που 
διατίθενται στις ειδικές ενισχύσεις στους 
παραγωγούς γάλακτος στα διάφορα 
κράτη μέλη πραγματοποιείται σε 
συνάρτηση με τις ποσότητες αναφοράς 
κάθε κράτους μέλους δυνάμει του 
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παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1788/2003.

Or. de
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