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Tarkistus 602
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän 
tuen enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 603
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän 
tuen enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
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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.

Tarkistus 604
Peter Baco

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän 
tuen enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
toimenpidekohtaisia rajoja.

Or. sk

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 10 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

Or. es
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Perustelu

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Tarkistus 606
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 5 prosenttia
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 607
Kyösti Virrankoski

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on Uruguayn kierroksen 
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa 
(1986–1994) laadittujen sopimusten 
tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 
yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn 
neuvoston päätöksen 94/800/EY1

mukainen prosenttiosuus. Jäsenvaltiot 
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voivat vahvistaa toimenpidekohtaisia 
rajoja.
____________
1 EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

Or. en

Perustelu

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.

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvän tuen on varmasti 
täytettävä WTO:n vihreän laatikon ehdot.

Or. en

Perustelu

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.
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Tarkistus 609
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja. 
Tämän kohdan rajoitus ei kuitenkaan 
koske jäsenvaltioita, jotka soveltavat 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
69 artiklaa. 

Or. el

Perustelu

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.

Tarkistus 610
Giuseppe Castiglione

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

4. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvän tuen 
enimmäismäärä on 2,5 prosenttia 
41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa toimenpidekohtaisia rajoja.

Or. it
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Perustelu

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.

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan a ja d alakohdassa, 
myönnetään vuotuisina lisätukina;

a) 1 kohdan a, b ja d alakohdassa, 
myönnetään vuotuisina lisätukina;

Or. es

Tarkistus 612
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan a ja d alakohdassa,
myönnetään vuotuisina lisätukina;

a) 1 kohdan d alakohdassa, myönnetään 
vuotuisina lisätukina;

Or. en

Perustelu

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Tarkistus 613
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 kohdan b alakohdassa, myönnetään 
vuotuisina lisätukina, kuten 
eläinkohtaiset tuet ja nurmipalkkiot;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 kohdan b alakohdassa, myönnetään 
vuotuisina lisätukina, kuten 
eläinkohtaiset tuet ja nurmipalkkiot;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 615
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 1 kohdan c alakohdassa, myönnetään 
viljelijän tukioikeuksien yksikköarvon 
korotuksena ja/tai lukumäärän 
lisäämisenä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 1 kohdan e alakohdassa, myönnetään 
70 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena 
tukena.

d) 1 kohdan e alakohdassa, myönnetään 
asetusten (EY) N:o 320/260, (EY) N:o 
1234/2007 ja (EY) N:o 3/2008 
muuttamista yhteisen maatalouspolitiikan 
mukauttamiseksi koskevan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o ... 27 a artiklassa 
(uusi) tarkoitettuna taloudellisena tukena.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 617
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tukioikeuksien, joiden 
yksikköarvoa on korotettu, ja 
lisätukioikeuksien siirto sallitaan vain, jos 
siirrettyjen tukioikeuksien kanssa 
siirretään vastaava määrä hehtaareita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Tarkistus 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
toimenpiteille myönnettävän tuen on 
oltava johdonmukainen yhteisön muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

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.

Tarkistus 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
toimenpiteille myönnettävän tuen on oltava 
johdonmukainen yhteisön muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa.

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
toimenpiteille myönnettävän tuen on oltava 
johdonmukainen yhteisön muiden 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa,
joten alueellisen kumppanuuden periaate 
(Leader-menetelmä) on otettava 
huomioon jaettaessa 20 prosenttia tässä 
artiklassa tarkoitetuista määrärahoista, 
juuri niin kuin maaseudun ja alueiden 
kehittämisen politiikassa on tehty.

Or. de
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Perustelu

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.

Tarkistus 620
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
vuosittain toteutetuista toimista, 
julkaisevat määrärahojen jakamista 
koskevat määräykset ja perusteet sekä 
yksilöivät edunsaajat ja heille jaetut 
määrät.

Or. el

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta  johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on kerättävä varat, jotka 
tarvitaan tukeen, jota tarkoitetaan

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Tarkistus 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa, 
soveltamalla viljelijöille jaettaviin ja/tai 
kansallisesta varannosta peräisin oleviin 
tukioikeuksiin lineaarista vähennystä;

a) 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa:
soveltamalla viljelijöille jaettaviin ja/tai 
kansallisesta varannosta peräisin oleviin 
tukioikeuksiin lineaarista vähennystä;

i) soveltamalla viljelijöille jaettaviin 
tukioikeuksiin lineaarista vähennystä;
ii) vähentämällä kansallisia 
enimmäisrajoja tuotantoon sidottuja tukia 
soveltavien alojen mukaisesti;
iii) jäljempänä 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuilla määrärahoilla;
iv) kansallisen varannon avulla.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 kohdan e alakohdassa, soveltamalla 
tarvittaessa lineaarista vähennystä yhteen 
tai useampaan asianmukaisia tukia 
saavien edunsaajien tukeen tämän 
osaston mukaisesti ja 1 ja 3 kohdassa 
säädetyissä rajoissa.

b) 1 kohdan e alakohdassa, soveltamalla 
lineaarista vähennystä tämän kohdan 
a alakohdan i ja ii alakohdassa 
tarkoitetuilla toimilla.

Or. es
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Tarkistus 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos jäsenvaltio on suorittanut 
asetuksen (EY) N:o 1728/2003 
69 artiklassa tarkoitetut pidätykset, se voi 
jatkaa rahaston hyödyntämistä aloilla, 
joilla sitä sovelletaan tämän artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisesti.

Or. es

Perustelu

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.

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

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komission on 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määriteltävä tässä jaksossa tarkoitetun tuen 
myöntämistä koskevat edellytykset 
erityisesti varmistaakseen 
johdonmukaisuuden muiden yhteisön 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa 
sekä estääkseen tuen kasautumisen.

9. Komission on 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määriteltävä tässä jaksossa tarkoitetun tuen 
myöntämistä ja komissiolta hankittavaa 
sen virallista hyväksymistä koskevat 
yksityiskohtaiset edellytykset, alueiden 
osoittamiseen käytettävät perusteet ja 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tuen 
pienenevä ja väliaikainen luonne mukaan 
lukien. Komissio ei voi missään 
tapauksessa hyväksyä tukea, joka ei sovi 
yhteen yhteisen markkinajärjestelyn 
kanssa tai joka haittaisi yhteisen 
järjestelyn asianmukaista toimintaa. 
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Komissio hyväksyy tällaisia toimia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että alan 
myönteinen kehitys on selvästi suurempi 
kuin kilpailun vääristymisen riski. Kaikki 
tämän artiklan mukainen tuki päättyy 
1 päivänä tammikuuta 2013.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 626
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komission on 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määriteltävä tässä jaksossa tarkoitetun tuen 
myöntämistä koskevat edellytykset 
erityisesti varmistaakseen 
johdonmukaisuuden muiden yhteisön 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa sekä 
estääkseen tuen kasautumisen.

9. Komission on 128 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määriteltävä tässä jaksossa tarkoitetun tuen 
myöntämistä koskevat edellytykset 
erityisesti varmistaakseen 
johdonmukaisuuden muiden yhteisön 
toimenpiteiden ja politiikkojen kanssa, 
välttääkseen jäsenvaltioiden välisen 
kilpailun vääristymisen sekä estääkseen 
tuen kasautumisen. Kaikki tämän artiklan 
mukainen tuki päättyy 1 päivänä 
tammikuuta 2013.

Or. en

Perustelu

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.



PE412.067v01-00 16/46 AM\740073FI.doc

FI

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

Ehdotus asetukseksi
68 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Yhteinen jälleenvakuutusjärjestelmä

Komissio tarkastelee mahdollisuutta ottaa 
käyttöön markkinahintoja koskeva 
jälleenvakuutusjärjestelmä YMP:n 
enimmäiskustannuksia varten. Komissio 
esittää asiasta selonteon ennen 
joulukuuta 2009.

Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 628
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Satovakuutus Vakuutusmaksuja koskeva tuki

Or. nl
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Tarkistus 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Satovakuutus Maatalousvakuutus

Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Satovakuutus Maatalousvakuutus

Or. es

Perustelu

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten 
varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea sellaisista vakuutuksista perittäviin 
maksuihin, joilla korvataan:

a) luonnonkatastrofien kaltaisten 
epäsuotuisten sääolojen aiheuttamia 
menetyksiä;
b) muita sääolojen aiheuttamia 
menetyksiä;
c) eläin- tai kasvitaudeista tai 
loisinfektioista aiheutuvia taloudellisia 
menetyksiä.

Or. es

Tarkistus 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten 
varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea sellaisista vakuutuksista perittäviin 
maksuihin, joilla korvataan:

a) luonnonkatastrofien kaltaisten 
epäsuotuisten sääolojen aiheuttamia 
menetyksiä;
b) muita sääolojen aiheuttamia 
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menetyksiä;
c) eläin- tai kasvitaudeista tai 
loisinfektioista aiheutuvia taloudellisia 
menetyksiä.

Or. es

Tarkistus 633
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta, 
tai sellaisista vakuutuksista perittäviin 
maksuihin, joilla korvataan eläin- tai 
kasvitaudin puhkeamisesta aiheutuvat 
70 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaiset taloudelliset menetykset.

Or. nl

Tarkistus 634
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta, 
millä täydennetään kansallisen 
maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksen 
järjestelmiä.

Or. el
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Tarkistus 635
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta 
tai sellaisten epäsuotuisten sääolojen 
varalta, joiden tiedetään aiheuttavan 
menetyksiä.

Or. en

Perustelu

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´.

Tarkistus 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellista 
tukea vakuutusmaksuihin, kun 
satovakuutus otetaan epäsuotuisten 
sääolojen aiheuttamien menetysten varalta 
edellyttäen, että tunnettuihin riskeihin on 
varauduttu asianmukaisilla varotoimilla.

Or. de
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Perustelu

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.

Tarkistus 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'asianmukaisilla varotoimilla' 
tarkoitetaan esimerkiksi kasvupaikkaan 
sopeutuneiden kasvien viljelyä.

Or. de

Tarkistus 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 

Tämän artiklan soveltamiseksi:
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tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

a) 'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän kolmen edellisen tuotantosyklin 
tai edelliseen viisivuotiskauteen 
perustuvan kolmen vuoden 
keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää
b) 'taloudellisilla menetyksillä' 
tarkoitetaan kaikkia ylimääräisiä 
kustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 
hänen kyseisten markkinoiden tuotantoa 
vähentämiseksi toteuttamistaan 
poikkeuksellisista toimista tai kaikkia 
merkittäviä tuotantomenetyksiä. 
Taloudellisiksi menetyksiksi ei katsota 
kustannuksia, joista voidaan myöntää 
korvauksia yhteisön muiden säännösten 
tai henkilöiden, eläinten tai kasvien 
terveyttä koskevien toimien toteuttamisen 
nojalla.

Or. es

Perustelu

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)
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- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

Tämän artiklan soveltamiseksi:

a) 'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän kolmen edellisen tuotantosyklin 
tai edelliseen viisivuotiskauteen 
perustuvan kolmen vuoden 
keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää;
b) 'taloudellisilla menetyksillä' 
tarkoitetaan kaikkia ylimääräisiä 
kustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 
hänen kyseisten markkinoiden tuotantoa 
vähentämiseksi toteuttamistaan 
poikkeuksellisista toimista tai kaikkia 
merkittäviä tuotantomenetyksiä. 
Taloudellisiksi menetyksiksi ei katsota 
kustannuksia, joista voidaan myöntää 
korvauksia yhteisön muiden säännösten 
tai henkilöiden, eläinten tai kasvien 
terveyttä koskevien toimien toteuttamisen 
nojalla.
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Or. es

Tarkistus 640
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
keskimääräisestä vuosituotannosta. 
Jäsenvaltiot vahvistavat kansallisen 
lainsäädäntönsä ja toteuttamansa 
valvonnan nojalla ehdot taloudellisen 
tuen myöntämiselle sellaisista 
vakuutuksista perittäviin maksuihin, joilla 
katetaan epäsuotuisista sääoloista 
aiheutuneet menetykset.

Or. ro

Perustelu

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.

Tarkistus 641
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
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olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta, kuivuutta tulipaloja 
tai tulvia, jotka tuhoavat 10 prosenttia 
tuotantoalueesta tai yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden tai tuotantoalueen 
keskimääräisestä vuosituotannosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

Or. el

Tarkistus 642
Maria Petre

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Tämän artiklan soveltamiseksi
'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin hallaa, 
rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka 
tuhoavat yli 20 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Or. ro

Perustelu

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kukin jäsenvaltio tai alue tekee 
erityisselvitykset laatiakseen 
tilastotiedot/vertailukelpoiset tiedot 
pääasiallisesta tuotannosta ja 
harvinaisemmista viljelylajeista, jotta 
vakuutusmaksujen vaihteluväli olisi 
puolueeton.

Or. el

Tarkistus 644
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jokainen tuottaja voidaan ottaa 
viljelylajien vakuutusjärjestelmään, joka 
voi perusturvan lisäksi kattaa myös muita 
riskejä siten, että maanviljelijän 
maksuosuutta ja vakuutustuotteita 
lisätään. Perusturvaan voi kuulua:
– täydentävä turva vähimmäistuotannon 
ylittävälle tuotanto-osuudelle;
– yhteinen turva, jonka 
laskentaperusteena käytetään 
tuotantoalueen tai alueen keskimääräistä 
tuotantoa;
– maataloustuloa koskevat 
vakuutustuotteet, joissa yksilöidään 
tuotantoa vähentävät, 
tuotantokustannuksia lisäävät ja tilojen 
kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta 
vähentävät riskit.
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Or. el

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi 
päättää korottaa taloudellisen tuen 
70 prosenttiin sääolojen tai asianomaisen 
alan tilanteen perusteella.

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 80 tai 
50 prosenttia vakuutusmaksuista 
asetuksen (EY) 1857/2006 12 artiklan 
2 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi 
päättää korottaa taloudellisen tuen 
70 prosenttiin sääolojen tai asianomaisen 
alan tilanteen perusteella.

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 80 tai 
50 prosenttia vakuutusmaksuista 
asetuksen (EY) 1857/2006 12 artiklan 
2 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti.
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Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 647
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin
sääolojen tai asianomaisen alan tilanteen 
perusteella.

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 75 prosenttia
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 80 prosenttiin
sääolojen tai asianomaisen alan tilanteen 
perusteella.

Or. el

Tarkistus 648
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia 
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin 
sääolojen tai asianomaisen alan tilanteen
perusteella.

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia 
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin 
sääolojen, tautiepidemian luonteen ja 
rajuuden tai asianomaisen alan tilanteen 
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perusteella.

Or. nl

Tarkistus 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 60 prosenttia 
vakuutusmaksuista. Jäsenvaltio voi päättää 
korottaa taloudellisen tuen 70 prosenttiin 
sääolojen tai asianomaisen alan tilanteen 
perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

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.

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Satovakuutus voi korvata vahingot 
vain, jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut.

Poistetaan.
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Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Satovakuutus voi korvata vahingot 
vain, jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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.

Tarkistus 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Satovakuutus voi korvata vahingot vain, 
jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut.

3. Satovakuutus voi korvata vahingot vain, 
jos asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on 
epäsuotuisat sääolot virallisesti sellaisiksi 
todennut ja asianmukaiset varotoimet on 
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todella toteutettu.

Or. de

Perustelu

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä tai 
määrää koskevia ehtoja tai määräyksiä.

4. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kustannukset, eikä niihin saa liittyä mitään 
tulevan tuotannon tyyppiä tai määrää 
koskevia ehtoja tai määräyksiä.

Or. es

Perustelu

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).

Tarkistus 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 4. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
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enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä tai 
määrää koskevia ehtoja tai määräyksiä.

enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kustannukset, eikä niihin saa liittyä mitään 
tulevan tuotannon tyyppiä tai määrää 
koskevia ehtoja tai määräyksiä.

Or. es

Perustelu

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).

Tarkistus 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Taloudellinen tuki on maksettava 
suoraan asianomaiselle viljelijälle.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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.
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Tarkistus 656
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Taloudellinen tuki on maksettava 
suoraan asianomaiselle viljelijälle.

5. Taloudellinen tuki on maksettava 
suoraan asianomaiselle viljelijälle. Jos 
viljelykasvien vakuutusjärjestelmää 
hallinnoi viljelijöiden ryhmittymä tai 
viljelijäjärjestö, korvaukset suoritetaan 
viljelijälle sen ryhmittymän tai järjestön 
välityksellä, joka voi tehdä sopimuksia 
vakuutusjärjestelmän puolesta.

Or. el

Tarkistus 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja rahoitetaan 
68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista siten, että yhteisön rahoitusosuus 
on 40 prosenttia tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 

6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja rahoitetaan 
68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista siten, että yhteisön rahoitusosuus 
on 80 prosenttia tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 

Or. fr

Perustelu

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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Tarkistus 658
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja rahoitetaan 
68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista siten, että yhteisön rahoitusosuus 
on 40 prosenttia tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 

6. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja rahoitetaan 
68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista siten, että yhteisön rahoitusosuus 
on 50 prosenttia tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista. 

Or. el

Tarkistus 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin liittyvät 
sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot

Or. es

Perustelu

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente. 
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.
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Tarkistus 660
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin liittyvät 
sijoitusrahastot

Eläin- ja kasvitauteihin liittyvät 
sijoitusrahastot ja vakuutukset

Or. en

Tarkistus 661
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta.

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden taikka tuotantoa ja 
markkinoiden toimintaa yhteisön, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 
haittaavan pitkäaikaisen kriisin johdosta.

Or. el

Tarkistus 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
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kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta.

kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta, jos asianmukaiset 
varotoimet on toteutettu.

Or. de

Tarkistus 663
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta.

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen ja 
eläintautien varalta otettujen vakuutusten 
maksujen suorittamisen avulla varmistaa, 
että viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta.

Or. en

Tarkistus 664
Katerina Batzeli

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahasto täydentää maanviljelijöiden 
kansallisia vakuutusjärjestelmiä. 

Or. el
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Tarkistus 665
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista, ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia;

a) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain ja 
tuonnempana määritettävän 
eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa 
2 a kohdassa tarkoitetulla tavalla itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat karanteeniin johtavista 
eläin- tai kasvitaudeista, ja jossa tällaisille 
viljelijöille myönnetään korvauksia tai 
jossa siihen kuuluvat viljelijät voivat 
vakuuttaa itsensä ja saada korvausta 
karanteeniin johtavan eläin- tai 
kasvitaudin vuoksi aiheutuneista suorista 
menetyksistä;

Or. en

Tarkistus 666
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 
tämän toteuttamista poikkeuksellisista 
toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään 
markkinatarjontaa tai merkittävää 
tuotannonmenetystä. Kustannuksia, joihin 
voidaan myöntää korvausta yhteisön 
muiden säännösten mukaisesti ja jotka 
johtuvat muiden terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 

b) 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle aiheutuu 
tämän toteuttamista poikkeuksellisista 
toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään 
markkinatarjontaa, hätärokotuksista 
aiheutuvia kustannuksia tai merkittävää 
tuotannonmenetystä. Kustannuksia, joihin 
voidaan myöntää korvausta yhteisön 
muiden säännösten mukaisesti ja jotka 
johtuvat muiden terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
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tappioina. soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 
tappioina, paitsi jos viljelijän tappiot 
johtuvat päätöksen 90/424/ETY 
11 artiklan 4 kohdan mukaisen 
hätärokotuksen vuoksi asetetuista eläimen 
kaupallisen hyödyntämisen rajoituksista.

Or. nl

Tarkistus 667
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'suorilla tappioilla' tarkoitetaan 
välittömiä kustannuksia, joita viljelijälle 
aiheutuu eurooppalaisen eläinlääkintä-
tai kasvinsuojelulainsäädännön 
täytäntöön panemisesta.

Or. en

Tarkistus 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'asianmukaisilla varotoimilla' 
tarkoitetaan toimia, joiden ansiosta 
eläinten ja kasvien terveys saatetaan 
mahdollisimman hyvätasoiseksi ja joihin 
kuuluvat lajinmukainen eläinten pito ja 
ruokinta, pitopaikkaan sopeutettu 
kasvatus sekä kasvupaikkaan 
sopeutuneiden kasvilajien viljely. 

Or. de
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Perustelu

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. 

Tarkistus 669
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
viljelijöitään varten käyttöön pakollisia 
kustannustenjakojärjestelmiä, jotka 
kattavat tarttuvien eläintautien 
puhkeamisesta aiheutuvat kustannukset 
osana uutta eurooppalaista lainsäädäntöä 
määritettävän yhteisen kehyksen 
mukaisesti. Uudella lainsäädännöllä 
pyritään estämään, että uudet tautien 
puhkeamiset jouduttaisiin rahoittamaan 
vähentämällä tulotukea, ja lopettamaan 
eri jäsenvaltioiden viljelijöiden välinen 
kilpailun vääristyminen, joka johtuu 
kansallisten maksuosuuksien eroista 
tarttuvien eläintautien puhkeamisen 
kustannuksia katettaessa. Uudella 
lainsäädännöllä pyritään myös 
kannustamaan viljelijöitä tarttuvien 
eläintautien tartunta- ja leviämisriskien 
minimoimiseen. Jäsenvaltioiden, joilla jo 
on viljelijöitään varten kustannusten 
jakamista koskevat järjestelmät, on 
mukautettava näitä järjestelmiä siten, että 
varmistetaan niiden yhteensopivuus 
yhteisen kehyksen kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tappioita.

3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tappioita 
edellyttäen, että asianmukaiset varotoimet 
on toteutettu.

Or. de

Tarkistus 671
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tappioita.

3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tai suoria 
tappioita.

Or. en

Tarkistus 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
taloudellinen tuki voi liittyä

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahastojen perustamisesta 
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aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa enintään kolmelle 
vuodelle.

a) sijoitusrahastojen perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa enintään kolmelle 
vuodelle;

Or. es

Tarkistus 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pääoman takaisinmaksuun ja korkoon, 
jota peritään sijoitusrahaston lainoista, 
jotka se on ottanut kaupallisin ehdoin 
taloudellisen korvauksen maksamiseksi 
viljelijöille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut pääomakannastaan 
taloudellisena korvauksena viljelijöille.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 675
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vakuutusmaksukustannukset: 
Komissio vahvistaa taloudelliseen tukeen 
kelpoisten kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskeston 
127 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Jos taloudellinen korvaus maksetaan 
rahastosta c alakohdan mukaisesti, 
julkinen rahoitusosuus on suoritettava 
vähimmäiskestoiselle kaupallisin ehdoin 
otetulle lainalle suunnitellussa tahdissa.

Or. en

Tarkistus 676
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain 
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta.

Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain 
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta kunnes on 
pantu täytäntöön uutta eurooppalaista 
lainsäädäntöä, joilla luodaan kehys 
kaikkien jäsenvaltioiden pakolliselle 
osallistumiselle 
kustannustenjakojärjestelmään tarttuvien 
eläintautien epidemioiden varalta.

Or. en
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Tarkistus 677
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja valvontaan.

7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja valvontaan.
Näiden sääntöjen on oltava 2 a kohdassa 
tarkoitetun, osana uutta eurooppalaista 
lainsäädäntöä käyttöön otetun yhteisen 
kehyksen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 678
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tämän artiklan mukaisesti 
myönnettävä taloudellinen tuki ei saa 
tulla sen tuen lisäksi, jota tuottajille 
suoritetaan PO SANCOn välityksellä.

Or. ro

Perustelu

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.
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Tarkistus 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 5 luku – 70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Maidontuottajien erityistuki
1) Jos asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
mukaisen varojärjestelmän 
menoennusteen perusteella 
rahoituskehysten otsakkeeseen 2 jää 
varainhoitovuonna vähintään 
600 miljoonaa euroa liikkumavaraa, 
liikkumavarasta kohdennetaan tämä 
määrä maidontuottajien erityistukeen.
2) Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
varainhoitovuoden alustavan 
talousarvioesityksen yhteydessä myös 
maidontuottajien erityistukeen 
kohdennettavan määrän.
3) Maidontuottajien erityistukea voidaan 
ottaa käyttöön seuraavien 
toimenpidealojen yhteydessä:
a) tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen erityistuki;
b) asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
20 artiklan ja 36 artiklan a alakohdan 
mukaiset toimet edellyttäen, että niillä 
edistetään suoraan maatilojen asemaa.
4) Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
2 kohdan mukaisen alustavan 
talousarvioesityksen perusteella 
viimeistään 15 päivään lokakuuta 
mennessä, mitä 4 kohdan mukaisia 
toimenpiteitä sovelletaan.
5) Maidontuottajien erityistuen 
määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken asetuksen (EY) N:o 1788/2003
liitteessä I olevien kansallisten maidon 
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viitemäärien mukaisesti.
6) Maitotilat voivat saada lisätuloja 
tekemällä maisemanhoitotöitä. Komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhdessä kaudesta 2013 
käynnistyvien rahoituskehysten lisäksi 
ehdotuksen, millä tavoin rakennerahaston 
ja maaseudun kehittämisrahaston 
ohjelmia voidaan hyödyntää tähän.

Or. de

Tarkistus 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 5 luku – 70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Maidontuottajien erityistuki
1) Jos asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
mukaisen varojärjestelmän 
menoennusteen perusteella 
rahoituskehysten otsakkeeseen 2 jää 
varainhoitovuonna vähintään 
600 miljoonaa euroa liikkumavaraa, 
liikkumavarasta kohdennetaan tämä 
määrä maidontuottajien erityistukeen.
2) Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
varainhoitovuoden alustavan 
talousarvioesityksen yhteydessä myös 
maidontuottajien erityistukeen 
kohdennettavan määrän. 
3) Maidontuottajien erityistukea voidaan 
ottaa käyttöön seuraavien 
toimenpidealojen yhteydessä:
a) tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen erityistuki;
b) asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
20 artiklan ja 36 artiklan a alakohdan 
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mukaiset toimet edellyttäen, että niillä 
edistetään suoraan maatilojen asemaa.
4) Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
2 kohdan mukaisen alustavan 
talousarvioesityksen perusteella 
viimeistään 15 päivään lokakuuta 
mennessä, mitä 4 kohdan mukaisia 
toimenpiteitä sovelletaan.
5) Maidontuottajien erityistuen 
määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken asetuksen (EY) N:o 1788/2003 
liitteessä I olevien kansallisten maidon 
viitemäärien mukaisesti.

Or. de
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