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Muudatusettepanek 602
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 603
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

välja jäetud

Or. el

Selgitus

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 
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μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Muudatusettepanek 604
Peter Baco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

4. Liikmesriigid võivad meetmete osas 
kehtestada allpiirangud.

Or. sk

Selgitus

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

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 10 
%-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

Or. es

Selgitus

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 5 %-
ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

Or. ro

Selgitus

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

Muudatusettepanek 607
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

4. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
protsendiga, mis on kooskõlas nõukogu 
22. detsembri 1994. aasta otsusega 
94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi 
puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus (1986–1994)1.
Liikmesriigid võivad meetmete osas 
kehtestada allpiirangud.
____________
1 EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.
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Or. en

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 2,5 
%-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

4. Lõikes 1 osutatud meetmete raames 
antav toetus peab igal juhul vastama WTO 
rohelise kasti tingimustele.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 609
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
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ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud. 
Käesolevas lõikes osutatud ülemmäära ei 
kohaldata siiski liikmesriikide suhtes, kes 
kohaldavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklit 69.

Or. el

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 610
Giuseppe Castiglione

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides a, b ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

4. Lõike 1 punktides a ja e osutatud 
meetmete raames antav toetus piirdub 
2,5 %-ga artiklis 41 osutatud riiklikest 
ülemmääradest. Liikmesriigid võivad 
meetmete osas kehtestada allpiirangud.

Or. it

Selgitus

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punktides a ja d, makstakse iga-
aastase lisatoetusena;

a) lõike 1 punktides a, b ja d, makstakse 
iga-aastase lisatoetusena;

Or. es

Muudatusettepanek 612
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punktides a ja d, makstakse iga-
aastase lisatoetusena;

a) lõike 1 punktis d, makstakse iga-aastase 
lisatoetusena;

Or. en

Selgitus

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Muudatusettepanek 613
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 1 punktis b, makstakse iga-
aastase lisatoetusena, näiteks 
loomühikute alusel makstavad toetused 
või rohumaa toetused;

välja jäetud

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 1 punktis b, makstakse iga-
aastase lisatoetusena, näiteks 
loomühikute alusel makstavad toetused 
või rohumaa toetused;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 615
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõike 1 punktis c, antakse, suurendades 
põllumajandustootjate toetusõiguste 
ühikuväärtust ja/või arvu;

välja jäetud

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 1 punktis e, makstakse artiklis 70 
täpsustatud hüvitistena.

d) lõike 1 punktis e, makstakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr (…), millega 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 320/2006, 
(EÜ) nr 1234/2007 ja (EÜ) nr 3/2008 
ühise põllumajanduspoliitika 
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kohandamisks artiklis 27 a (uus)
täpsustatud hüvitistena.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 617
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 5 punktis c osutatud suurendatud 
ühikuväärtusega toetusõiguste ja 
täiendavate toetusõiguste üleandmine on 
lubatud üksnes siis, kui üleantavate 
toetusõigustega kaasneb samaväärse 
hektarite arvu üleandmine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Muudatusettepanek 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud meetmetele antav 
toetus peab olema kooskõlas ühenduse 
teiste meetmete ja poliitikatega. 

välja jäetud



AM\740073ET.doc 11/45 PE412.067v01-00

ET

Or. it

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 1 osutatud meetmetele antav 
toetus peab olema kooskõlas ühenduse 
teiste meetmete ja poliitikatega. 

7. Lõikes 1 osutatud meetmetele antav 
toetus peab olema kooskõlas ühenduse 
teiste meetmete ja poliitikatega, nii et 
piirkondliku koostöö põhimõtet 
(LEADERi meetod) võetase arvesse 20 % 
jaotamisel käesoleva artikli alusel 
eraldatavatest vahenditest, täpselt nagu 
maaelu arengu ja 
regionaalarengupoliitikas. 

Or. de

Selgitus

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.



PE412.067v01-00 12/45 AM\740073ET.doc

ET

Muudatusettepanek 620
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid teavitavad igal aastal 
komisjoni kavandatavatest meetmetest 
ning avalikustavad assigneeringute 
ümberjaotamiseks kasutatud meetodid ja 
kriteeriumid, toetuse saajate nimed ja 
neile eraldatud summad.

Or. el

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8  sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid hangivad vajalikud 
vahendid, et katta toetused, millele on 
osutatud:

8. Liikmesriigid koguvad vajalikud 
vahendid, et katta toetused, millele on 
osutatud:

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 1 punktides a, b, c ja d, kohaldades 
põllumajandustootjatele jaotatud ja/või 
riiklikust reservist pärinevate
toetusõiguste suhtes lineaarset 
vähendamist,

a) lõike 1 punktides a, b, c ja d:
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i) kohaldades põllumajandustootjatele 
jaotatud toetusõiguste suhtes lineaarset 
vähendamist;
ii) vähendades riiklikke ülemmäärasid 
tootmisega seotud maksetega sektorites;
iii) artikli 9 lõikes 4 osutatud summadest;
iv) riiklikust reservist.

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 1 punktis e, kohaldades vajadusel 
ühe või mitme asjaomase toetuse saaja 
ühe või enama makse suhtes lineaarset 
vähendamist kooskõlas käesoleva 
jaotisega ning lõigetes 1 ja 3 sätestatud 
piirides.

b) lõike 1 punktis e, kohaldades lineaarset 
vähendamist summade suhtes, millele on 
osutatud käesoleva lõike punkti a 
alapunktides i ja ii.

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 8 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui liikmesriik on säilitanud 
vahendeid vastavalt määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artiklile 69, võib ta jätkata 
nende vahendite kasutamist sektorites, 
kus seda kohaldatakse vastavalt käesoleva 
artikli lõike 1 punktile a.

Or. es
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Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise tingimused, et tagada 
eelkõige kooskõla ühenduse teiste 
meetmete ja poliitikatega ning vältida 
toetuse kumuleerumist.

9. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise ja sellisele toetusele 
komisjoni ametliku heakskiidu andmise 
üksikasjalikud tingimused, sh piirkondade 
määratlemise tingimused ning lõike 1 
punktis b osutatud toetuse väheneva ja 
ajutise iseloomu.  Komisjon ei saa mingil 
juhul anda heakskiitu toetusele, mis ei 
sobi kokku ühise turukorraldusega või 
mis takistaks ühise süsteemi nõuetekohast 
toimimist. Komisjon kiidab sellised 
meetmed heaks vaid juhul, kui panus 
sektori arengusse kaalub selgelt üles 
konkurentsi moonutamisega seotud ohud. 
Käesoleva artikli alusel antud toetus lõpeb 
1. jaanuaril 2013.

Or. en

Selgitus

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.
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Muudatusettepanek 626
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise tingimused, et tagada 
eelkõige kooskõla ühenduse teiste 
meetmete ja poliitikatega ning vältida 
toetuse kumuleerumist.

9. Komisjon määratleb artikli 128 lõikes 2 
osutatud korras käesolevas jaos osutatud 
toetuse andmise tingimused, et tagada 
eelkõige kooskõla ühenduse teiste 
meetmete ja poliitikatega, vältida 
konkurentsimoonutusi liikmesriikide 
vahel ning vältida toetuse kumuleerumist. 
Käesoleva artikli alusel antud toetus lõpeb 
1. jaanuaril 2013.

Or. en

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 a
Ühenduse edasikindlustuskava

Komisjon uurib võimalust luua 
turuhindade edasikindlustuskava ühise 
põllumajanduspoliitika kulude 
ülemmäära raames. Komisjon esitab selle 
kohta aruande 2009. aasta detsembris.

Or. es
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 628
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi kindlustamine Kindlustusmaksete toetus

Or. nl

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi kindlustamine Põllumajanduskindlustus

Or. es

Selgitus

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi kindlustamine Põllumajanduskindlustus

Or. es

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
selliseid kindlustusmakseid, millega 
korvatakse:

a) looduskatastroofi laadsetest 
ebasoodsatest ilmastikutingimustest 
põhjustatud kahjusid;
b) muid ilmastikutingimustest põhjustatud 
kahjusid;
c) looma- või taimehaigustest või 
kahjurite infestatsioonist põhjustatud 
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majanduskahjusid.

Or. es

Muudatusettepanek 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
selliseid kindlustusmakseid, millega 
korvatakse:

a) looduskatastroofi laadsetest 
ebasoodsatest ilmastikutingimustest 
põhjustatud kahjusid;
b) muid ilmastikutingimustest põhjustatud 
kahjusid;
c) looma- või taimehaigustest või 
kahjurite infestatsioonist põhjustatud 
majanduskahjusid.

Or. es

Muudatusettepanek 633
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu või kindlustusmakseid, millega 
korvatakse artikli 70 lõike 2 punktis b 
osutatud looma- või taimehaiguste 
puhangutest põhjustatud majanduslikku 
kahju.
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Or. nl

Muudatusettepanek 634
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu. Selline toetus täiendab riiklikke 
põllumajandustootjate 
sotsiaalkindlustuskavasid.

Or. el

Muudatusettepanek 635
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu või selliste ebasoodsate 
ilmastikutingimuste vastu, mis 
teadaolevalt põhjustavad kahju.

Or. en

Selgitus

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.
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Muudatusettepanek 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada 
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu tingimusel, et teadaolevate riskide 
vastu on rakendatud asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
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näitaja. näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad asjakohased 
ettevaatusabinõud näiteks kasvukohta 
sobivate taimede kasvatamist.

Or. de

Muudatusettepanek 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad:

a) „ebasoodsad ilmastikutingimused”
selliseid loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
tootmistsükli jooksul või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta 
keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja 
kõige madalam näitaja.

b) „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille puhul saab hüvitust anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
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tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.

Or. es

Selgitus

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

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad:

a) „ebasoodsad ilmastikutingimused”
selliseid loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
tootmistsükli jooksul või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta 
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keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja 
kõige madalam näitaja.

b) „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille puhul saab hüvitust anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.

Or. es

Muudatusettepanek 640
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust. Liikmesriigid 
kehtestavad riikliku õiguse ja järelevalve 
põhjal abikõlblikkuskriteeriumid rahalise 
toetuse maksmiseks saagi 
kindlustusmaksete eest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

Or. ro

Selgitus

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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Muudatusettepanek 641
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm, põud, tulekahju või üleujutus, mis 
hävitavad rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust või 10 % tootmisalast 
kolme eelneva aasta jooksul või antud 
põllumajandustootja või mõjutatud ala 
eelneva viieaastase perioodi kolme aasta 
keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja 
kõige madalam näitaja.

Or. el

Muudatusettepanek 642
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
20 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.
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Or. ro

Selgitus

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

Muudatusettepanek 643
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik või piirkond viib läbi 
konkreetsed uuringud, et saada 
statistilised/aktuaarsed andmed kõige 
olulisemate ja kõige vähem levinud 
põllukultuuride kohta, et luua objektiivne 
kindlustusmaksete vahemik.

Or. el

Muudatusettepanek 644
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Iga tootja võib võtta saagi 
kindlustamise kavva, mis võib lisaks 
baaskaitsele katta ka täiendavaid riske 
olenevalt põllumajandustootja 
sissemaksetest ja kindlustustoodetest. 
Baaskaitse võib hõlmata:
– täiendavat kaitset kindlaksmääratud
miinimumi ületavale toodangu osale;
– kollektiivkaitset, mille arvutamisel 
lähtutakse ala või piirkonna keskmisest 
toodangust;
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– kindlustustooteid, mis tagavad 
põllumajandusliku tulu, tingimusel, et on 
tuvastatud toodangut vähendavad, 
tootmiskulusid suurendavad ning 
ettevõtjate konkurentsivõimet ja 
elujõulisust vähendavad riskid.

Or. el

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 
70 %-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi 
või asjaomase sektori olukorda.

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 80 % või 50 % makstavast 
kindlustusmaksest vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1857/2006 artikli 12 lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumidele.

Or. es

Selgitus

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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Muudatusettepanek 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 
70 %-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi 
või asjaomase sektori olukorda.

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise
toetuse määr on 80 % või 50 % makstavast 
kindlustusmaksest vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1857/2006 artikli 12 lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumidele.

Or. es

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 647
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 70 %-
ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või 
asjaomase sektori olukorda.

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 75 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 85 %-
ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või 
asjaomase sektori olukorda.

Or. el



PE412.067v01-00 28/45 AM\740073ET.doc

ET

Muudatusettepanek 648
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 70 %-
ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või 
asjaomase sektori olukorda. 

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr ei tohi olla suurem kui 60 % 
makstavast kindlustusmaksest. 
Liikmesriigid võivad otsustada suurendada 
rahalist toetust 70 %-ni, võttes arvesse 
ilmastikutingimusi, haiguspuhangu 
olemust ja ulatust või asjaomase sektori 
olukorda. 

Or. nl

Muudatusettepanek 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 70 %-
ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi või 
asjaomase sektori olukorda.

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on maksimaalselt 60 % 
makstavast kindlustusmaksest. 
Liikmesriigid võivad otsustada suurendada 
rahalist toetust 70 %-ni, võttes arvesse 
ilmastikutingimusi või asjaomase sektori 
olukorda.

Or. fr

Selgitus

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.
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Muudatusettepanek 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.
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Muudatusettepanek 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks. 

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 
ilmastikutingimuseks ning kui on reaalselt 
rakendatud asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid. 

Or. de

Selgitus

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui lõikes 1 osutatud kahjude korvamisega 
seotud kogukulutused ja nendega ei nõuta 
ega määratleta tulevase tootmise liiki ega 
mahtu.

4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui lõikes 1 osutatud kahjude korvamisega 
seotud kulutused ja nendega ei nõuta ega 
määratleta tulevase tootmise liiki ega 
mahtu.

Or. es

Selgitus

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, 
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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).

Muudatusettepanek 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui lõikes 1 osutatud kahjude korvamisega 
seotud kogukulutused ja nendega ei nõuta 
ega määratleta tulevase tootmise liiki ega 
mahtu.

4. Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui lõikes 1 osutatud kahjude korvamisega 
seotud kulutused ja nendega ei nõuta ega 
määratleta tulevase tootmise liiki ega 
mahtu.

Or. es

Selgitus

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).

Muudatusettepanek 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 656
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale.

5. Lõplik toetus makstakse otse 
asjaomasele põllumajandustootjale. Kui 
saagi kindlustamise kava haldab 
põllumajandustootjate rühm või 
organisatsioon, makstakse hüvitus 
põllumajandustootjatele asjaomase 
rühma või organisatsiooni kaudu, mis 
võib sõlmida rühmakindlustuspoliise.

Or. el

Muudatusettepanek 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest.

6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 80 
% ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud rahalisest toetusest.

Or. fr
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 658
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 
40 % ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest. 

6. Ühendus kaasrahastab liikmesriikide 
rahalise toetusega seonduvaid kulusid 
artikli 68 lõikes 1 osutatud vahenditest 50 
% ulatuses käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt sätestatud toetuskõlblikest 
kindlustusmaksetest. 

Or. el

Muudatusettepanek 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimisfondid taime- ja 
loomahaiguste korral

Investeerimisfondid

Or. es

Selgitus

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.
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En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.

Muudatusettepanek 660
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimisfondid taime- ja 
loomahaiguste korral

Investeerimisfondid ja kindlustused taime-
ja loomahaiguste korral

Or. en

Muudatusettepanek 661
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde. 

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest või 
pikaajalise kriisi korral, mis mõjutab 
toodangut või turgude toimimust 
ühenduse, riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, toetades rahaliselt 
investeerimisfonde. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde. 

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde, kui 
on rakendatud asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid. 

Or. de

Muudatusettepanek 663
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde.

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde ja 
loomahaiguste vastu tehtud kindlustuse 
makseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 664
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Fond täiendab riiklikke 
põllumajandustootjate kindlustuskavasid.

Or. el

Muudatusettepanek 665
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „investeerimisfond” riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
taime- või loomahaiguse puhangu 
põhjustatud majanduslikud kahjud;

a) „investeerimisfond” riikliku õiguse ja 
hiljem kindlaksmääratavate Euroopa 
õigusaktide kohaselt liikmesriigi 
akrediteeritud süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks 
lõikes 2 a kirjeldatud viisil, mille kaudu 
makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
karantiinini viivate taime- või 
loomahaiguse puhangu põhjustatud 
majanduslikud kahjud, või sellesse 
kuuluvate põllumajandustootjate 
kindlustamiseks, tagades hüvituse 
põllumajandustootjatele karantiinini 
viivate looma- või taimehaiguste 
puhangutest põhjustatud otsese kahju 
eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 666
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille osas saab hüvitist anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
tulenevad muude tervishoiu, veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.

b) „majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist, erakorralise 
vaktsineerimisega seotud kulu või 
märkimisväärset toodangu kadu. 
Majandusliku kahjuna ei käsitata kulusid, 
mille osas saab hüvitist anda muude 
ühenduse sätete alusel või mis tulenevad 
muude tervishoiu, veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmete kohaldamisest, välja 
arvatud otsuse 90/424/EMÜ artikli 11 
lõikes 4 osutatud erakorralise 
vaktsineerimise taaskehtestamise 
tulemusel loomade turustamise suhtes 
kehtestatud piirangute tõttu 
põllumajandustootjatele tekkinud kahju.

Or. nl

Muudatusettepanek 667
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „otsene kahju” otsest kulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
Euroopa veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmete rakendamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „asjakohased ettevaatusabinõud” 
meetmeid, tänu millele loomade ja 
taimede tervis on võimalikult hea ning 
mille hulka kuuluvad loomulik 
loomakasvatus ja toitmine, asukohale 
kohandatud tõuaretus ja taimekasvatus.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 669
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad oma 
põllumajandustootjate jaoks kasutusele 
kohustuslikud kulujagamiskavad, mis 
katavad loomanakkushaiguste puhangute 
kulud uue Euroopa õigusakti osana 
määratletud ühises raamistikus. Uue 
õigusakti eesmärk on vältida seda, et 
tulevasi haiguspuhanguid tuleb rahastada 
sissetulekutoetust vähendades, ning 
kaotada eri liikmesriikide 
põllumajandustootjate vahelise 
konkurentsi moonutused, mis on tingitud 
riiklike osamaksude erinevustest 
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loomanakkushaiguste puhangute kulude 
katmisel. Uue õigusakti eesmärk on 
samuti ergutada põllumajandustootjaid 
minimeerima nakkuse ja 
loomanakkushaiguste leviku riski. 
Liikmesriigid, kes on juba kehtestanud 
oma põllumajandustootjate jaoks 
kohustuslikud kulujagamiskavad, peavad 
need kavad ühise raamistikuga vastavusse 
viima.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku kahju.

3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku kahju, tingimusel, et nad 
on rakendanud asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid.

Or. de

Muudatusettepanek 671
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku kahju.

3. Investeerimisfondid maksavad rahalist 
hüvitist otse sellesse kuuluvatele 
põllumajandustootjatele, kes kannavad 
majanduslikku või otsest kahju.

Or. en
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Muudatusettepanek 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud rahalised toetused 
võivad seonduda:

4. Lõikes 1 osutatud rahalised toetused 
võivad seonduda maksimaalselt kolme 
aasta vahel jaotatud ja 
investeerimisfondide moodustamisega 
seotud halduskulude katmisega;

a) maksimaalselt kolme aasta vahel 
jaotatud ja investeerimisfondide 
moodustamisega seotud halduskulude 
katmisega;

Or. es

Muudatusettepanek 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajandustootjatele rahalise 
hüvitise maksmiseks investeerimisfondide 
võetud kommertslaenude põhiosa ja 
intresside tagasimaksmisega;

välja jäetud

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeerimisfondide poolt 
põllumajandustootjate rahaliseks 
hüvitiseks põhivarast makstavate 
summadega.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 675
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kindlustusmaksete kuludega. 
Komisjon kehtestab artikli 127 lõikes 2 
osutatud korras rahaliselt toetatavate 
kommertslaenude minimaalse ja 
maksimaalse pikkuse.
Kui investeerimisfond maksab rahalist 
toetust vastavalt punktile c, makstakse 
riiklikku rahalist toetust samas rütmis 
minimaalse kestusega kommertslaenu 
omaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 676
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu.

Esimese lõiguga ei piirata liikmesriikide 
õigust katta oma panus rahalise toetuse 
rahastamises täiel määral või osaliselt 
asjaomaste sektorite ühise vastutuse 
kohustuslike süsteemide kaudu, kuni 
rakendub uus Euroopa õigusakt, millega 
luuakse raamistik kõikide liikmesriikide 
kohustuslikeks kulujagamiskavadeks, mis 
katavad loomanakkushaiguste puhangute 
kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade haldamise ja 
kontrolli osas.

7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade haldamise ja 
kontrolli osas. Need eeskirjad peavad 
olema kooskõlas ühise raamistikuga, mis 
luuakse lõikes 2 a nimetatud uue Euroopa 
õigusakti osana.

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesoleva artikli alusel antav 
rahaline hüvitus ei tohi lisanduda DG 
SANCO kaudu eraldatavatele vahenditele.

Or. ro

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 5. peatükk – artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Piimatootjate eritoetused

1. Kui määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohase 
varajase hoiatamise süsteemi 
kuluprognoos näitab, et finantsraamistiku 
rubriiki 2 jääb eelarveaastal vähemalt 600 
miljoni euro suurune varu, eraldatakse 
see summa, miinus varu, piimatootjate 
eritoetusteks.
2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule koos eelarveaasta esialgse 
eelarveprojektiga prognoosi piimatootjate 
eritoetuste kohta.
3. Piimatootjate eritoetusi võib kasutada 
järgmisteks meetmeteks:
a) käesoleva määruse artikli 68 lõike 1 
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punkti b kohane eritoetus;
b) määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 
ja artikli 36 punkti a kohased meetmed 
tingimusel, et need on mõeldud otseselt 
põllumajandustootjate toetuseks.
4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
lõikes 2 osutatud esialgse eelarveprojekti 
kohaselt hiljemalt vastava aasta 15. 
oktoobriks, milliseid lõike 4 kohaseid 
meetmeid on võetud.
5. Piimatootjate eritoetuse vahendid 
jaotatakse liikmesriikide vahel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas 
olevatele riikide piimakvootidele.
6. Piimatootjad võivad saada lisatulu, 
tehes maastikukaitsetöid. Komisjon esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos 
2013. aastast algava perioodi 
finantsperspektiiviga ettepaneku, kuidas 
võiks struktuurifondi ja maaelu arengu 
programme sel eesmärgil kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 5. peatükk – artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Piimatootjate eritoetused

1. Kui määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohase 
varajase hoiatamise süsteemi 
kuluprognoos näitab, et finantsraamistiku 
rubriiki 2 jääb eelarveaastal vähemalt 600 
miljoni euro suurune varu, eraldatakse 
see summa, miinus varu, piimatootjate 
eritoetusteks.
2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule koos eelarveaasta esialgse 
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eelarveprojektiga prognoosi piimatootjate 
eritoetuste kohta.
3. Piimatootjate eritoetusi võib kasutada 
järgmisteks meetmeteks:
a) käesoleva määruse artikli 68 lõike 1 
punkti b kohane eritoetus;
b) määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 
ja artikli 36 punkti a kohased meetmed 
tingimusel, et need on mõeldud otseselt 
põllumajandustootjate toetuseks.
4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
lõikes 2 osutatud esialgse eelarveprojekti 
kohaselt hiljemalt vastava aasta 15. 
oktoobriks, milliseid lõike 4 kohaseid 
meetmeid on võetud.
5. Piimatootjate eritoetuse vahendid 
jaotatakse liikmesriikide vahel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas 
olevatele riikide piimakvootidele.

Or. de
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