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Módosítás 602
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 603
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

törölve

Or. el

Indokolás

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 



PE412.067v01-00 4/47 AM\740073HU.doc

HU

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.

Módosítás 604
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

4. A tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

Or. sk

Indokolás

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 10%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

Or. es
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Indokolás

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Módosítás 606
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 5 %-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 607
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

4. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg az 
Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai 
(1986–1994)1 során elért 
megállapodásoknak az Európai Közösség 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az 
Európai Közösség nevében történő 
megkötéséről szóló 1994. december 22-i 
94/800/EK tanácsi határozat szerinti 
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mértéket (HL L 336., 1994.12.23.). A 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg
____________
1 HL L 336.,1994.12.23., 1. o.

Or. en

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában
említett intézkedések keretében nyújtott
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át. A 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg

4. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések keretében nyújtott
támogatásnak teljes mértékben meg kell 
felelnie a WTO „zöld doboz” 
kritériumainak.

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 609
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg. Ugyanakkor a 
jelen bekezdésben említett korlátozás nem 
vonatkozik az 1782/2003/EK rendelet 69. 
cikkét alkalmazó tagállamokra.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás 610
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

4. Az (1) bekezdés a) és e) pontjában
említett intézkedések keretében nyújtott 
támogatás nem haladhatja meg a 41. 
cikkben említett felső határok 2,5%-át, a 
tagállamok intézkedésenként eltérő 
korlátokat szabhatnak meg.

Or. it
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Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett támogatás éves kiegészítő 
támogatások formájában valósulhat meg,

a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában 
említett támogatás éves kiegészítő 
támogatások formájában valósulhat meg,

Or. es

Módosítás 612
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett támogatás éves kiegészítő 
támogatások formájában valósulhat meg,

a) az (1) bekezdés d) pontjában említett 
támogatás éves kiegészítő támogatások 
formájában valósulhat meg,

Or. en

Indokolás

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az (1) bekezdés b) pontjában említett 
támogatás éves kiegészítő támogatások 
formájában valósulhat meg, például 
állatlétszám-alapú fizetés vagy 
gyepterület-támogatás formájában,

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett 
támogatás éves kiegészítő támogatások 
formájában valósulhat meg, például 
állatlétszám-alapú fizetés vagy 
gyepterület-támogatás formájában,

törölve

Or. es

Módosítás 615
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az (1) bekezdés c) pontjában említett 
támogatás a mezőgazdasági termelő 
támogatási jogosultsága egységenkénti 
értékének és/vagy számának növelése 

törölve
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formájában valósulhat meg,

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatás a 70. cikkben meghatározottak 
szerint kompenzációs kifizetés formájában 
valósulhat meg.

d) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatás a közös agrárpolitika 
módosítása céljából a 320/2006/EK, az 
1234/2007/EK és a 3/2008/EK rendeletet 
módosító […]/EK tanácsi rendelet 27a. 
cikkében meghatározottak szerint 
kompenzációs kifizetés formájában 
valósulhat meg

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 617
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A megnövelt egységértékű támogatási 
jogosultságok és az (5) bekezdés c) 
pontjában említett kiegészítő támogatások 
átruházása csak abban az esetben 
engedélyeztető, ha a jogosultságok 
átruházását az ennek megfelelő számú 
hektár átruházása kíséri.

törölve
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Or. en

Indokolás

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Módosítás 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések támogatása összhangban van 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal. 

törölve

Or. it

Indokolás

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.

Módosítás 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések támogatása összhangban van 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal.

(7) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések támogatása összhangban van 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal. Ezért – pontosan úgy, 
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ahogyan a regionális és vidékfejlesztési 
politikák esetében történt – a jelen cikk 
keretében biztosított pénzösszegek 20%-
ának kiutalásakor figyelembe kell venni a 
regionális partnerségek elvét (LEADER 
módszer).  

Or. de

Indokolás

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.

Módosítás 620
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A tagállamok minden évben 
tájékoztatják a Bizottságot a tervezett 
intézkedésekről, és nyilvánosságra hozzák 
az előirányzatok felosztásának módját és 
kritériumait, a kedvezményezettek kilétét 
és a számukra folyósított összeget.

Or. el

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A tagállamok gondoskodnak a 
következő pontokban említett 
támogatáshoz szükséges pénzeszközök 

8. A tagállamok összegyűjtik a következő 
pontokban említett támogatáshoz 
szükséges pénzeszközöket:
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összegyűjtéséről:

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a), b) c) és d) pontjában 
említett támogatások esetében a 
mezőgazdasági termelők számára odaítélt 
jogosultságok és/vagy a nemzeti tartalék 
lineáris csökkentésével,

a) az (1) bekezdés a), b) c) és d) pontjában 
említett támogatások esetében:

i) a mezőgazdasági termelők számára 
odaítélt jogosultságok lineáris 
csökkentésével,
ii) a termeléstől függő támogatásban 
részesülő ágazatok szerinti nemzeti felső 
határok csökkentésével, 
iii) A 9 cikk (4) bekezdésében 
meghatározott előirányzatok révén,
iv) a nemzeti tartalékból,

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatások esetében szükség esetén az e 
címmel összhangban lévő, valamint az (1) 
és a (3) bekezdésben meghatározott 
határokon belüli vonatkozó támogatások 
kedvezményezettjeinek folyósítandó egy 

b) az (1) bekezdés e) pontjában említett 
támogatások esetében a jelen bekezdés a), 
i) és ii) pontjában említett intézkedések
lineáris csökkentésével.
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vagy több kifizetés lineáris csökkentésével.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) amennyiben egy tagállam már 
végrehajtotta az 1728/2003/EK rendelet 
69. cikkében előírt levonásokat, 
folytathatja e pénzeszközök kiutalását 
azokban az ágazatokban, amelyekre a 
rendelet vonatkozik, a jelen cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában megállapított 
kritériumoknak megfelelően. 

Or. es

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás nyújtásához 
kapcsolódó szabályokat, különös 
tekintettel az egyéb közösségi 
intézkedésekkel és szakpolitikákkal való 

9. A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás nyújtásához
és annak a Bizottság által történő 
hivatalos jóváhagyásához kapcsolódó
részletes feltételeket, beleértve az (1b) 
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összhangra és a támogatáshalmozás 
elkerülésére.

bekezdésben említett támogatás 
területeinek kijelölése során kötelező 
jelleggel alkalmazandó kritériumokat, 
valamint e támogatás degresszív és 
átmeneti jellegét. A Bizottság semmilyen 
esetben sem hagyhat jóvá olyan 
támogatást, amely összeegyeztethetetlen a 
piac közös szervezésére vonatkozó 
rendelkezésekkel, vagy amely gátolná a 
közös szervezés megfelelő működését. A 
Bizottság csak abban az esetben hagyja 
jóvá ezeket az intézkedéseket, ha az ágazat 
fejlődéséhez való hozzájárulásuk olyan 
jelentős, hogy az bőven ellensúlyozza a 
verseny torzulásának kockázatát. A jelen 
cikk értelmében nyújtott támogatások 
2013. január 1-jével megszünnek.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 626
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás nyújtásához 
kapcsolódó szabályokat, különös tekintettel 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal való összhangra és a 
támogatáshalmozás elkerülésére.

9. A Bizottság a 128. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározza az e 
szakaszban említett támogatás nyújtásához 
kapcsolódó szabályokat, különös tekintettel 
az egyéb közösségi intézkedésekkel és 
szakpolitikákkal való összhangra, és a
tagállamok közti verseny torzulása 
valamint a támogatáshalmozás 
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elkerülésére. A jelen cikk értelmében 
nyújtott támogatások 2013. január 1-jével 
megszünnek.

Or. en

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
68 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68a. cikk
Az egész Közösségre kiterjedő 

viszontbiztosítási rendszer
Az Európai Bizottság vizsgálja egy olyan 
rendszer kialakításának lehetőségét, 
amely a piaci árak viszontbiztosítását 
szolgálná a KAP kiadásainak felső 
határértékén belül. Ezzel kapcsolatban a 
Bizottság még 2009 decembere előtt 
jelentést nyújt be.

Or. es

Indokolás

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.
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Módosítás 628
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Terménybiztosítás Biztosítási díjakhoz nyújtott támogatás

Or. nl

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Terménybiztosítás Mezőgazdasági biztosítás

Or. es

Indokolás

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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Módosítás 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Terménybiztosítás Mezőgazdasági biztosítás

Or. es

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak az alábbiak jóvátételére 
szolgáló biztosítás biztosítási díjainak 
kifizetéséhez

a) a természeti csapásokhoz hasonlítható 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek által 
okozott károk,
b) éghajlati jelenségek által okozott egyéb 
károk,
c) állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevő fertőzések okozta gazdasági 
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veszteségek.

Or. es

Módosítás 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak az alábbiak jóvátételére 
szolgáló biztosítás biztosítási díjainak 
kifizetéséhez

a) a természeti csapásokhoz hasonlítható 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek által 
okozott károk,
b) éghajlati jelenségek által okozott egyéb 
károk,
c) állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevő fertőzések okozta gazdasági 
veszteségek.

Or. es

Módosítás 633
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás, vagy fertőző 
állat- vagy növénybetegségek kitörése 
által okozott, a 70. cikk (2) bekezdésének 
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b) pontjában említett gazdasági 
veszteségek enyhítésére szolgáló biztosítás
biztosítási díjaihoz.

Or. nl

Módosítás 634
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz, amely hozzájárulás kiegészíti a 
mezőgazdasági termelők nemzeti 
társadalombiztosítási rendszereit.

Or. el

Módosítás 635
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

1. A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek, vagy ismert veszteségeket 
okozó kedvezőtlen éghajlati jelenségek
által okozott veszteségek ellen kötött 
terménybiztosítás biztosítási díjaihoz.

Or. en
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Indokolás

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´.

Módosítás 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz. E cikk alkalmazásában 
„kedvezőtlen éghajlati jelenségek”:

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
díjaihoz, amennyiben az ismert 
kockázatok ellen megfelelő megelőző 
intézkedésekre került sor.

Or. de

Indokolás

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.

Módosítás 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 

E cikk alkalmazásában: „kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek”: a természeti 
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jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

csapáshoz hasonlítható olyan időjárási 
körülmények – így például fagy, jégeső, 
jég, eső vagy aszály –, amelyek a megelőző 
három évben vagy a megelőző ötéves 
időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

E cikk alkalmazásában a „megfelelő 
megelőző intézkedések”kifejezés alatt a 
növények környezethez illeszkedő 
termesztési módját értjük.

Or. de

Módosítás 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

E cikk alkalmazásában:

a) „kedvezőtlen éghajlati jelenségek”: a 
természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három termelési ciklusban vagy 
a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
az adott mezőgazdasági termelő szokásos 
éves termésének több mint 30%-át 
elpusztítják.
b) „gazdasági veszteségek”: a 



AM\740073HU.doc 23/47 PE412.067v01-00

HU

mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.

Or. es

Indokolás

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 

E cikk alkalmazásában:
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termésének több mint 30%-át elpusztítják.
a) „kedvezőtlen éghajlati jelenségek”: a 
természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három termelési ciklusban vagy 
a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
az adott mezőgazdasági termelő szokásos 
éves termésének több mint 30%-át 
elpusztítják.
b) „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.

Or. es

Módosítás 640
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 

E cikk alkalmazásában: „kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek”: a természeti 
csapáshoz hasonlítható olyan időjárási 
körülmények – így például fagy, jégeső, 
jég, eső vagy aszály –, amelyek az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.
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mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

A tagállamok nemzeti jogrendjüknek és az 
általuk gyakorolt ellenőrzéseknek 
megfelelően megállapítják a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek által okozott 
veszteségek ellen kötött terménybiztosítás 
díjaihoz való pénzügyi hozzájárulás 
odaítélésének feltételeit.

Or. ro

Indokolás

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.

Módosítás 641
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

E cikk alkalmazásában: „kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek”: a természeti 
csapáshoz hasonlítható olyan időjárási 
körülmények – így például fagy, jégeső, 
jég, eső, aszály, tűzvész vagy áradás –, 
amelyek a megelőző három évben vagy a 
megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában az 
adott mezőgazdasági termelő vagy az 
érintett régió szokásos éves termésének 
több mint 30%-át vagy az érintett 
termőterület termésének 10%-át
elpusztítják.

Or. el
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Módosítás 642
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.

E cikk alkalmazásában: „kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek”: a természeti 
csapáshoz hasonlítható olyan időjárási 
körülmények – így például fagy, jégeső, 
jég, eső vagy aszály –, amelyek a megelőző 
három évben vagy a megelőző ötéves 
időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 20 %-át elpusztítják.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 643
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam vagy régió saját 
kutatásokat végez, hogy a főbb és a 
kevésbé elterjedt terményekre vonatkozó 
statisztikai/összehasonlító adatok alapján 
megállapítsák, hogy milyen objektív 
különbségek vannak a biztosítási díjak 
között.

Or. el
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Módosítás 644
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Minden termelőt be lehet vonni az 
olyan terménybiztosítási rendszerbe, 
amely az alapbiztosításon felül kiegészítő 
kockázatokra is kiterjed a mezőgazdasági 
termelő hozzájárulása és a biztosítási 
termékek függvényében. Az alapesetben 
biztosított fedezet kiterjedhet:
- fedezet a minimálisan megállapított 
értéket meghaladó kiegészítő termelésre,
- kollektív fedezet, amelynek alapja a 
térség vagy a régió átlagos termelése,
- garantált mezőgazdasági bevétel-
biztosítási termékek, amennyiben 
azonosították azokat a kockázatokat, 
amelyek a termelést csökkentik, az 
újonnan termelésbe fogók költségeit 
növelik, és csökkentik a gazdaságok 
versenyképességét és életképességét.

Or. el

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 80 vagy 50%-ában kell 
megállapítani, az 1857/2006/EK rendelet 
12. cikkének 2. pontjában lefektetett 
kritériumoknak megfelelően.
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Or. es

Indokolás

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.

Módosítás 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 80 vagy 50%-ában kell 
megállapítani, az 1857/2006/EK rendelet 
12. cikkének 2. pontjában lefektetett 
kritériumoknak megfelelően.

Or. es

Indokolás

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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Módosítás 647
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 75 %-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 85 %-ra történő 
emeléséről.

A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a biztosítási 
díj pénzügyi hozzájárulással támogatható 
összegét.

A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a biztosítási 
díj pénzügyi hozzájárulással támogatható 
összegét.

Or. el

Módosítás 648
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről. A tagállamok megfelelő felső 
határok alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj pénzügyi hozzájárulással 
támogatható összegét.

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás nem lehet több a 
fizetendő biztosítási díj 60%-ánál. A 
tagállamok az éghajlati viszonyokra, az 
állat- vagy növénybetegségek természetére 
és intenzitására vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről. A tagállamok megfelelő felső 
határok alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj pénzügyi hozzájárulással 
támogatható összegét.

Or. nl
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Módosítás 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj 60%-ában kell megállapítani.
A tagállamok az éghajlati viszonyokra 
vagy az érintett ágazat helyzetére való 
tekintettel dönthetnek a pénzügyi 
hozzájárulás 70%-ra történő emeléséről.

2. A mezőgazdasági termelőnként nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást a fizetendő 
biztosítási díj legfeljebb 60%-ában kell 
megállapítani. A tagállamok az éghajlati 
viszonyokra vagy az érintett ágazat 
helyzetére való tekintettel dönthetnek a 
pénzügyi hozzájárulás 70%-ra történő 
emeléséről.

Or. fr

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri.

törölve

Or. es
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Indokolás

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.

Módosítás 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri.

törölve

Or. es

Indokolás

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.

Módosítás 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri.

(3) A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri, és valóban 
megtették a szükséges óvintézkedéseket.

Or. de
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Indokolás

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek teljes
pótlási költségével megegyező összeget 
meg nem haladó mértékű kártalanítás 
összegét kell fedeznie, és annak nyújtását 
nem szabad feltételként jövőbeli termelési 
tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig 
azzal kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.

(4) A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek pótlási 
költségével megegyező összeget meg nem 
haladó mértékű kártalanítás összegét kell 
fedeznie, és annak nyújtását nem szabad 
feltételként jövőbeli termelési tevékenység 
végzéséhez kötni, sem pedig azzal 
kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.

Or. es

Indokolás

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).

Módosítás 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek teljes
pótlási költségével megegyező összeget 

(4) A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek pótlási 
költségével megegyező összeget meg nem 



AM\740073HU.doc 33/47 PE412.067v01-00

HU

meg nem haladó mértékű kártalanítás 
összegét kell fedeznie, és annak nyújtását 
nem szabad feltételként jövőbeli termelési 
tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig 
azzal kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.

haladó mértékű kártalanítás összegét kell 
fedeznie, és annak nyújtását nem szabad 
feltételként jövőbeli termelési tevékenység 
végzéséhez kötni, sem pedig azzal 
kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.

Or. es

Indokolás

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).

Módosítás 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek kell kifizetni.

törölve

Or. es

Indokolás

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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Módosítás 656
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek kell kifizetni.

5. Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek kell kifizetni. Ha a 
terménybiztosítási rendszert egy 
mezőgazdasági termelői csoport vagy 
szervezet irányítja, a kompenzációt e 
csoporton vagy szervezeten keresztül 
folyósítják, amely csoportos biztosítást is 
köthet.

Or. el

Módosítás 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza a biztosítási díj e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított
támogatható összegének 40%-áig.

(6) A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza az e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított
pénzügyi hozzájárulás 80 %-áig.

Or. fr

Indokolás

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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Módosítás 658
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza a biztosítási díj e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
támogatható összegének 40%-áig.

(6) A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza a biztosítási díj e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
támogatható összegének 50 %-áig.

Or. el

Módosítás 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapok

Segélyalapok

Or. es

Indokolás

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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Módosítás 660
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapok

Állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segély- és biztosítási alapok

Or. en

Módosítás 661
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában.

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése vagy a 
termelésbe újonnan belépők és a piac 
közösségi, nemzeti és/vagy regionális 
szintű, nyilvánvaló, folyamatos válsága
által okozott gazdasági veszteségek 
enyhítésére a mezőgazdasági termelőknek 
fizetendő pénzügyi kompenzációról 
segélyalapokhoz való pénzügyi 
hozzájárulás formájában.

Or. el

Módosítás 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
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a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában.

a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában, 
amennyiben megtették a megfelelő 
megelőző intézkedéseket.

Or. de

Módosítás 663
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz 
való pénzügyi hozzájárulás formájában.

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról a
segélyalapokhoz és az állatbetegségekkel 
szembeni biztosítások díjához való 
pénzügyi hozzájárulás formájában.

Or. en

Módosítás 664
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alap kiegészíti a mezőgazdasági 
biztosítások nemzeti rendszereit.

Or. el
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Módosítás 665
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelők kompenzációs 
kifizetésben részesülhetnek;

a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal és a meghozandó közösségi 
jogszabályokkal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében a fertőző
állat- vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére,
a (2a) bekezdésben meghatározott 
feltételek szerint, a mezőgazdasági 
termelők kompenzációs kifizetésben 
részesülhetnek, vagy amelynek keretében a 
tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők biztosítása 
céljából a fertőző állat- vagy 
növénybetegségek kitörése által okozott 
közvetlen veszteségek enyhítésére a 
mezőgazdasági termelők kompenzációs 
kifizetésben részesülhetnek;

Or. en

Módosítás 666
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott. Azok a költségek azonban, 

b) „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése, a sürgősségi oltások 
költségeinek csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
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amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők gazdasági 
veszteségnek.

hozott. Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők gazdasági 
veszteségnek, kivéve a mezőgazdasági 
termelő által elszenvedett olyan 
veszteségeket, amelyek a 90/424/EK 
határozat 11. cikke (4) bekezdésének 
értelmében egy sürgősségi oltás újbóli 
bevezetése miatt az állatok forgalomba 
hozatalának korlátozásából következnek.

Or. nl

Módosítás 667
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „közvetlen veszteségek”: minden 
olyan közvetlen költség, amelyet a 
mezőgazdasági termelő visel az európai 
állat- vagy növény-egészségügyi 
jogszabályok alkalmazásából adódóan.

Or. en

Módosítás 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „megfelelő megelőző intézkedések”: 
olyan intézkedések, amelyek az állatok 
megfelelő tenyésztési módja és etetése, 
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valamint a növényi fajok termesztési 
módja és környezethez illeszkedő ültetése 
révén biztosítja az állati és növényi 
egészség lehető legmagasabb szintjét.

Or. de

Indokolás

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. 

Módosítás 669
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok az új európai 
jogszabályok részeként meghatározandó 
közös keretben kötelező rendszert vezetnek 
be mezőgazdasági termelőik számára, 
amelyen keresztül megosztják a fertőző 
állatbetegségek megjelenése által okozott 
költségek kompenzációjának terhét. Az új 
jogszabály célja, hogy elkerülhetővé 
váljon, hogy a jövőbeni járványok 
költségeit a jövedelemkiegészítés 
csökkentésével finanszírozzák, és hogy 
eltörölje a különböző tagállamok 
mezőgazdasági termelői közötti verseny 
torzulását, amely a fertőző állatbetegség-
járványok esetében kifizetett nemzeti 
állami támogatások egyenlőtlenségéből 
fakad. Az új jogszabály célja továbbá, 
hogy a fertőzés kockázatának és a fertőző 
állatbetegségek terjedésének minimálisra 
csökkentésére ösztönözze a mezőgazdasági 
termelőket. Azok a tagállamok, ahol már 
bevezettek kötelező költségmegosztási 
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rendszert a mezőgazdasági termelőknek, e 
rendszereket módosítják, hogy 
kompatibilissé váljanak a közös kerettel.

Or. en

Módosítás 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A segélyalapok a pénzügyi 
kompenzációt közvetlenül a gazdasági 
veszteséget elszenvedő, tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
fizetik ki.

(3) A segélyalapok a pénzügyi 
kompenzációt közvetlenül a gazdasági 
veszteséget elszenvedő, tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
fizetik ki, amennyiben megtették a 
megfelelő megelőző intézkedéseket.

Or. de

Módosítás 671
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) (3) A segélyalapok a pénzügyi 
kompenzációt közvetlenül a gazdasági 
veszteséget vagy közvetlen veszteséget
elszenvedő, tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelőknek fizetik ki.

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

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
hozzájárulások a következőkkel lehetnek 
kapcsolatosak:

(4) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
hozzájárulások a következőkkel lehetnek 
kapcsolatosak: a segélyalap létrehozásával 
kapcsolatos adminisztratív költségek 
legfeljebb három évre elosztva,

a) a segélyalap létrehozásával kapcsolatos 
adminisztratív költségek legfeljebb három 
évre elosztva,

Or. es

Módosítás 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági termelőknek 
nyújtandó pénzügyi kompenzáció céljára 
a segélyalap által üzleti feltételekkel 
felvett kölcsönökre fizetendő kamat, illetve 
a tőke visszafizetése,

törölve

Or. es

Módosítás 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a segélyalap által az alap tőkéjéből a törölve
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mezőgazdasági termelők számára 
pénzügyi kompenzációként kifizetett 
összegek.

Or. es

Módosítás 675
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztosítási díjak költsége: a Bizottság 
a 127. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározza a 
pénzügyi hozzájárulás szempontjából 
támogatható piaci alapú kölcsönök 
minimális és maximális időtartamát.
Ha az alap a pénzügyi hozzájárulást a c) 
ponttal összhangban fizeti, a közpénzekből 
származó hozzájárulás a minimális 
időtartamú piaci alapú kölcsön esetére 
meghatározott ütemmel megegyező 
ütemben valósul meg.

Or. en

Módosítás 676
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy a pénzügyi 
hozzájárulásban való részvételük egy 
részét vagy egészét az érintett ágazatokban 
működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 

Az első albekezdés nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy a pénzügyi 
hozzájárulásban való részvételük egy 
részét vagy egészét az érintett ágazatokban 
működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 
finanszírozzák mostantól az új európai 
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finanszírozzák. jogszabály bevezetéséig, amely olyan 
keretet hoz létre, amellyel a tagállamok 
kötelezően bevezetik a fertőző 
állatbetegség-járványok költségmegosztási 
rendszerét.

Or. en

Módosítás 677
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. (7) A tagállamok meghatározzák a 
segélyalapok létrehozásának és 
irányításának szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válsághelyzet 
esetén nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában.
E szabályoknak tekintetbe kell venniük az 
új közös keretet, amely a (2a) bekezdésnek 
megfelelően az új európai jogszabály 
részét képezi.

Or. en

Módosítás 678
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A jelen cikk alapján megítélt 
pénzügyi kompenzáció nem adódik hozzá 
a DG SANCO-n keresztül az 
állattenyésztők rendelkezésére bocsátott 
alapokhoz.
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Or. ro

Indokolás

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.

Módosítás 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
III cím - 5 fejezet - 70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Különleges támogatás a tejtermelőknek

(1) Ha egy pénzügyi év vonatkozásában az 
1290/2005/EK rendeletben szereplő 
riasztórendszernek megfelelően 
kiszámított kiadási előrejelzések szerint a 
pénzügyi keret 2. rovatában legalább 600 
millió eurós ráhagyás marad, ezt az 
összeget, az említett ráhagyás kivételével, 
a tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások céljára lehet 
felhasználni.
(2) A Bizottság az érintett pénzügyi évre 
vonatkozó előzetes költségvetési tervezettel 
együtt a tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások átlagának 
tekintetében készített értékelését is az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti.
(3) A tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások a következő 
típusú intézkedésekhez nyújthatók:
a) e rendelet 68. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti különleges támogatás;
b) az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke és 
36. cikkének a) pontja szerinti 
intézkedések, amennyiben közvetlenül a 
mezőgazdasági üzemek támogatását 
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szolgálják.
(4) A tagállamok az előzetes költségvetési 
tervezet alapján és a (2) bekezdés 
értelmében legkésőbb az érintett év 
október 15-ig értesítik a Bizottságot a (3) 
bekezdés szerint alkalmazandó 
intézkedések jellegéről.
(5) A tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatásokra szánt alapok 
elosztása a különböző tagállamokban az 
egyes tagállamok 
referenciamennyiségének függvényében 
történik az 1788/2003/EK rendelet I. 
mellékletének értelmében.
(6) A tejágazat vállalkozói kiegészítő 
jövedelemhez juthatnak tájmegóvási 
feladatok teljesítésével. A Bizottság a 
jelenlegi időszaktól 2013-ig terjedő 
periódusra vonatkozó pénzügyi 
előrejelzésekkel egy időben javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak arról, hogy miképpen 
használhatók e célra a strukturális alapok 
és a vidékfejlesztési programok alapjai.

Or. de

Módosítás 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
III cím - 5 fejezet - 70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Különleges támogatások a tejtermelőknek
(1) Ha egy pénzügyi év vonatkozásában az 
1290/2005/EK rendeletben szereplő 
riasztórendszernek megfelelően 
kiszámított kiadási előrejelzések szerint a 
pénzügyi keret 2. rovatában legalább 600 
millió eurós ráhagyás marad, ezt az 
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összeget, az említett ráhagyás kivételével, 
a tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások céljára lehet 
felhasználni.
(2) A Bizottság az érintett pénzügyi évre 
vonatkozó előzetes költségvetési tervezettel 
együtt a tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások átlagának 
tekintetében készített értékelését is az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti.
(3) A tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatások a következő 
típusú intézkedésekhez nyújthatók:
a) e rendelet 68. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti különleges támogatás;
b) az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke és 
36. cikkének a) pontja szerinti 
intézkedések, amennyiben közvetlenül a 
mezőgazdasági üzemek támogatását 
szolgálják.
(4) A tagállamok az előzetes költségvetési 
tervezet alapján és a (2) bekezdés 
értelmében legkésőbb az érintett év 
október 15-ig értesítik a Bizottságot a (3) 
bekezdés szerint alkalmazandó 
intézkedések jellegéről.
(5) A tejtermelők számára biztosított 
különleges támogatásokra szánt alapok 
elosztása a különböző tagállamokban az 
egyes tagállamok 
referenciamennyiségének függvényében 
történik az 1788/2003/EK rendelet I. 
mellékletének értelmében.
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