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Amendement 602
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 603
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

Schrappen

Or. el

Motivering

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 
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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.

Amendement 604
Peter Baco

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

Or. sk

Motivering

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

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 10% van de in 
artikel 41 bedoelde nationale maxima. De 
lidstaten kunnen voor elke maatregel een 
apart maximum vaststellen.

Or. es
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Motivering

Es preciso ofrecer mayor flexibilidad en los límites presupuestarios.

Amendement 606
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

De steun in het kader van de in lid 1, onder
a), b) en e), bedoelde maatregelen mag niet 
meer bedragen dan 5% van de in artikel 41 
bedoelde nationale maxima. De lidstaten 
kunnen voor elke maatregel een apart 
maximum vaststellen.

Or. ro

Motivering

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

Amendement 607
Kyösti Virrankoski

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a) en b), bedoelde maatregelen mag 
niet meer bedragen dan een percentage dat 
in overeenstemming is met Besluit 
94/800/EG van de Raad van 22 december 
1994 betreffende de sluiting, namens de 
Europese Gemeenschap voor wat betreft 
de onder haar bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
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kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten (1). De 
lidstaten kunnen voor elke maatregel een 
apart maximum vaststellen.
____________

1 PB L 336 van 23.12.94, blz. 1.

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De steun in het kader van de in lid 1 
bedoelde maatregelen moet volledig 
voldoen aan de voorwaarden van de 
groene doos van de WTO.

Or. en

Motivering

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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Amendement 609
Ioannis Gklavakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen. De in het 
onderhavige lid bedoelde beperking geldt 
evenwel niet voor de lidstaten die artikel 
69 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 
toepassen. 

Or. el

Motivering

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.

Amendement 610
Giuseppe Castiglione

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a), b) en e), bedoelde maatregelen 
mag niet meer bedragen dan 2,5% van de 
in artikel 41 bedoelde nationale maxima. 
De lidstaten kunnen voor elke maatregel 
een apart maximum vaststellen.

4. De steun in het kader van de in lid 1, 
onder a) en b), bedoelde maatregelen mag 
niet meer bedragen dan 2,5% van de in 
artikel 41 bedoelde nationale maxima. De 
lidstaten kunnen voor elke maatregel een 
apart maximum vaststellen.

Or. it
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Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder a) en d), wordt verleend in 
de vorm van jaarlijkse extra betalingen,

(a) lid 1, onder a), b) en d), wordt verleend 
in de vorm van jaarlijkse extra betalingen,

Or. es

Amendement 612
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder a) en d), wordt verleend in 
de vorm van jaarlijkse extra betalingen,

(a) lid 1, onder d) wordt verleend in de 
vorm van jaarlijkse extra betalingen,

Or. en

Motivering

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 1, onder b), wordt verleend in de 
vorm van jaarlijkse extra betalingen, zoals 
veebetalingen of graslandpremies,

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 1, onder b), wordt verleend in de 
vorm van jaarlijkse extra betalingen, zoals 
veebetalingen of graslandpremies,

Schrappen

Or. es

Amendement 615
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 1, onder c), wordt verleend in de 
vorm van een verhoging van het 
eenheidsbedrag van de toeslagrechten 
en/of het aantal toeslagrechten van de 
landbouwer,

Schrappen

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) lid 1, onder e), wordt verleend in de 
vorm van de in artikel 70 bedoelde 
compensatiebetalingen.

(d) lid 1, onder e), wordt verleend in de 
vorm van de in artikel 27 bis (nieuw) van 
Verordening ../../(EG) nr. (...) van de 
Raad tot wijziging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid aan 
de hand van wijzigingen van de 
Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) 
nr. 1234/2007 en (EG) nr. 3/2008
bedoelde compensatiebetalingen.

Or. es

Motivering

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

Amendement 617
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Toeslagrechten waarvan het 
eenheidsbedrag is verhoogd en extra 
toeslagrechten, als bedoeld in lid 5, onder 
c), mogen slechts worden overgedragen 
indien samen met de toeslagrechten een 
overeenkomstig aantal hectaren wordt 
overgedragen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendement 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De steun voor in lid 1 bedoelde 
maatregelen moet in overeenstemming 
zijn met andere communautaire 
maatregelen en beleidslijnen. 

Schrappen

Or. it

Motivering

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.

Amendement 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De steun voor in lid 1 bedoelde 
maatregelen moet in overeenstemming zijn 
met andere communautaire maatregelen en 
beleidslijnen. 

7. De steun voor in lid 1 bedoelde 
maatregelen moet in overeenstemming zijn 
met andere communautaire maatregelen en 
beleidslijnen. Daarom dient bij de 
toewijzing van 20% van de op grond van 
het onderhavige artikel beschikbaar 
gestelde middelen het beginsel van 
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regionale partnerschappen (LEADER-
methode) in acht te worden genomen, 
precies zoals bij beleidsmaatregelen 
inzake regionale en 
plattelandsontwikkeling

Or. de

Motivering

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.

Amendement 620
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten brengen de Commissie 
elk jaar op de hoogte van de geplande 
maatregelen en maken de voorwaarden en 
criteria voor de verdeling van de 
kredieten, de identiteit van de 
begunstigden en de hun toegewezen 
bedragen openbaar.

Or. el

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zorgen voor de middelen 
die nodig zijn voor de steun als bedoeld in:

8. De lidstaten brengen de middelen bijeen
die nodig zijn voor de steun als bedoeld in:
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Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1, onder a), b), c) en d), door een 
lineaire verlaging toe te passen op de aan 
de landbouwers toegewezen en/of uit de 
nationale reserve afkomstige
toeslagrechten,

(a) lid 1, onder a), b), c) en d):

i) door een lineaire verlaging toe te passen 
op de aan de landbouwers toegewezen 
toeslagrechten,

ii) door een verlaging van de nationale 
plafonds voor de sectoren met 
productiegebonden betalingen,
iii) via de kredieten waarin is voorzien in 
artikel 9, lid 4,
iv) uit de nationale reserve,

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 1, onder e), door, zo nodig, een 
lineaire verlaging toe te passen op een of 
meer van de betalingen die aan de 
begunstigden van de betrokken betalingen 
moeten worden verricht overeenkomstig 
deze titel en binnen de in de leden 1 en 3 
vastgestelde grenzen.

(b) lid 1, onder e), door een lineaire 
verlaging toe te passen op de maatregelen 
waarin is voorzien in de punten i) en ii) 
van letter a) van het onderhavige lid.
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Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 8 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Indien een lidstaat inhoudingen 
heeft verricht uit hoofde van artikel 69 
van Verordening (EG) nr. 1728/2003, dan 
mag hij deze financiële middelen blijven 
gebruiken voor de sectoren waarop het is 
toegepast conform de in lid 1, letter a) van 
het onderhavige artikel vastgestelde 
criteria.

Or. es

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
voorwaarden voor de verlening van de in 
deze afdeling bedoelde steun vast, met 
name om de samenhang met andere 
communautaire maatregelen en ander 
communautair beleid te garanderen en 
cumulatie van steun te voorkomen.

9. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
gedetailleerde voorwaarden voor de 
verlening van de in deze afdeling bedoelde 
steun en de formele goedkeuring ervan 
door de Commissie vast, inclusief de 
criteria die dienen te worden toegepast 
voor de aanwijzing van de zones en de 
degressieve en transitoire aard van de in 
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lid 1 (b) bedoelde steun. De Commissie 
mag in geen geval steun goedkeuren die 
niet in overeenstemming is met de 
bepalingen betreffende een 
gemeenschappelijke marktordening, of 
die de goede werking van de 
gemeenschappelijke ordening kunnen 
belemmeren. De Commissie keurt 
dergelijke maatregelen alleen goed indien 
de positieve bijdrage aan de ontwikkeling 
van de sector duidelijk groter is dan de 
risico's van concurrentieverstoring. Alle 
op grond van het onderhavige artikel 
verleende steun dient op 1 januari 2013 te 
worden stopgezet.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 626
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
voorwaarden voor de verlening van de in 
deze afdeling bedoelde steun vast, met 
name om de samenhang met andere 
communautaire maatregelen en ander 
communautair beleid te garanderen en 
cumulatie van steun te voorkomen.

9. De Commissie stelt volgens de in artikel 
128, lid 2, bedoelde procedure de 
voorwaarden voor de verlening van de in 
deze afdeling bedoelde steun vast, met 
name om de samenhang met andere 
communautaire maatregelen en ander 
communautair beleid te garanderen, en om 
concurrentieverstoring tussen lidstaten en 
cumulatie van steun te voorkomen. Alle op 
grond van het onderhavige artikel 
verleende steun dient op 1 januari 2013 te 
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worden stopgezet.

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 bis
Communautair herverzekeringsstelsel

De Commissie onderzoekt de 
levensvatbaarheid van de invoering van 
een stelsel van herverzekering van de 
marktprijzen binnen het uitgavenplafond 
van het GLB. Zij stelt daarover vóór 
december 2009 een verslag op.

Or. es

Motivering

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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Amendement 628
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oogstverzekering Steun voor verzekeringspremies

Or. nl

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oogstverzekering Landbouwverzekering

Or. es

Motivering

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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Amendement 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oogstverzekering Landbouwverzekering

Or. es

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies voor verzekeringen met het oog 
op het compenseren van:

(a) verliezen die zijn veroorzaakt door met 
natuurrampen gelijk te stellen ongunstige 
weersomstandigheden;

(b) andere door klimaatverschijnselen 
veroorzaakte verliezen;
(c) economische verliezen die zijn 
veroorzaakt door dier- of plantenziekten 
of door parasitaire infecties.
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Or. es

Amendement 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies voor verzekeringen met het oog 
op het compenseren van:

(a) verliezen die zijn veroorzaakt door met 
natuurrampen gelijk te stellen ongunstige 
weersomstandigheden;

(b) andere door klimaatverschijnselen 
veroorzaakte verliezen;
(c) economische verliezen die zijn 
veroorzaakt door dier- of plantenziekten 
of door parasitaire infecties.

Or. es

Amendement 633
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen, of voor 
verzekeringen tegen economische 
verliezen veroorzaakt door de uitbraak 
van dier- of plantenziekten, waaraan 
gerefereerd wordt in artikel 70, lid 2(b).

Or. nl
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Amendement 634
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen. Deze bijdrage 
vormt een aanvulling op de nationale 
socialeverzekeringsstelsels voor 
landbouwers.

Or. el

Amendement 635
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
verliezen die zijn veroorzaakt door 
ongunstige weersomstandigheden of door 
ongunstige klimaatverschijnselen 
waarvan bekend is dat zij verliezen 
veroorzaken.

Or. en

Motivering

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen.

1. De lidstaten kunnen financieel bijdragen 
in premies om de oogst te verzekeren tegen 
door ongunstige weersomstandigheden 
veroorzaakte verliezen, indien adequate 
voorzorgsmaatregelen tegen bekende 
risico's zijn genomen.

Or. de

Motivering

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.

Amendement 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
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laagste productie niet meegerekend. laagste productie niet meegerekend.

Een adequate voorzorgsmaatregel in de 
zin van dit artikel is bijvoorbeeld de teelt 
van in de omgeving passende planten.

Or. de

Amendement 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel:

(a) wordt onder "ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan 
weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de drie 
voorgaande productiecycli of de 
gemiddelde productie van drie van de 
laatste vijf jaren, de hoogste en de laagste 
productie niet meegerekend;
(b) wordt onder "economische verliezen" 
verstaan alle extra kosten die een 
landbouwer moet dragen als gevolg van 
door hemzelf getroffen uitzonderlijke 
maatregelen met het oog op het beperken 
van de bevoorrading van de markt in 
kwestie of elk significant productieverlies.
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Kosten waarvoor een vergoeding kan 
worden verleend op grond van andere 
communautaire bepalingen of kosten die 
voortvloeien uit de toepassing van enige 
andere sanitaire, veterinaire of 
fytosanitaire maatregel, worden niet als 
economische verliezen beschouwd.

Or. es

Motivering

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

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel:

(a) wordt onder "ongunstige 
weersomstandigheden" verstaan 
weersomstandigheden die met een 
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natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de drie 
voorgaande productiecycli of de 
gemiddelde productie van drie van de 
laatste vijf jaren, de hoogste en de laagste 
productie niet meegerekend;

(b) wordt onder "economische verliezen" 
verstaan alle extra kosten die een 
landbouwer moet dragen als gevolg van 
door hemzelf getroffen uitzonderlijke 
maatregelen met het oog op het beperken 
van de bevoorrading van de markt in 
kwestie of elk significant productieverlies. 
Kosten waarvoor een vergoeding kan 
worden verleend op grond van andere 
communautaire bepalingen of kosten die 
voortvloeien uit de toepassing van enige 
andere sanitaire, veterinaire of 
fytosanitaire maatregel, worden niet als 
economische verliezen beschouwd.

Or. es

Amendement 640
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie. De lidstaten 
stellen op basis van hun nationale 
wetgeving en de controles die zij 
verrichten de voorwaarden vast voor de 
toekenning van financiële bijdragen in de 
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premies voor het verzekeren van de oogst 
tegen door ongunstige 
weersomstandigheden veroorzaakte 
verliezen.

Or. ro

Motivering

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.

Amendement 641
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder “ongunstige weersomstandigheden” 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen, droogte, 
branden of overstromingen, en die voor 
een landbouwer leiden tot een verlies van 
meer dan 30% of voor het getroffen gebied 
tot een verlies van 10% van de gemiddelde 
jaarproductie in de laatste drie jaar of de 
gemiddelde productie van drie van de 
laatste vijf jaren van de landbouwer of het 
getroffen gebied, de hoogste en de laagste 
productie niet meegerekend.

Or. el
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Amendement 642
Maria Petre

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 30% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "ongunstige weersomstandigheden" 
verstaan weersomstandigheden die met een 
natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, 
zoals vorst, hagel, ijs, regen of droogte, en 
die voor een landbouwer leiden tot een 
verlies van meer dan 20% van de 
gemiddelde jaarproductie in de laatste drie 
jaar of de gemiddelde productie van drie 
van de laatste vijf jaren, de hoogste en de 
laagste productie niet meegerekend.

Or. ro

Motivering

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

Amendement 643
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat of regio voert 
specifieke studies uit met het oog op de 
opstelling van de statistische en 
vergelijkende gegevens betreffende de 
voornaamste producties en minder 
verspreide teelten, teneinde te kunnen 
beschikken over een objectief spectrum 
voor de verzekeringspremies.

Or. el
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Amendement 644
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke producent kan worden 
geïntegreerd in het stelsel van verzekering 
van de teelten, dat naast de 
basisverzekering kan voorzien in de 
dekking van extra risico's, afhankelijk 
van het bedrag van de bijdrage van de 
landbouwer en de verzekerde producten.
De basisdekking kan het volgende 
omvatten:
- een aanvullende dekking voor de 
productie bovenop de vastgestelde 
minimumproductie;
- een groepsverzekering, waarbij de 
gemiddelde productie van de zone of regio 
als berekeningsgrondslag wordt gebruikt;
- verzekeringsproducten met het oog op 
een gegarandeerd landbouwinkomen, 
voor zover risico's zijn geïdentificeerd die 
de productie beperken, de kosten van de 
productiemiddelen verhogen en het 
concurrentievermogen en de 
levensvatbaarheid van de 
landbouwbedrijven aantasten.

Or. el

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 2. De per landbouwer verleende financiële 
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bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de 
situatie van de betrokken sector de 
financiële bijdrage tot 70% te verhogen.

bijdrage wordt vastgesteld op 80 of 50%
van de verschuldigde verzekeringspremie, 
volgens de criteria van artikel 12, lid 2 
van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Or. es

Motivering

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.

Amendement 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de 
situatie van de betrokken sector de 
financiële bijdrage tot 70% te verhogen.

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 80 of 50%
van de verschuldigde verzekeringspremie, 
volgens de criteria van artikel 12, lid 2 
van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Or. es

Motivering

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 
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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.

Amendement 647
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de situatie 
van de betrokken sector de financiële 
bijdrage tot 70% te verhogen.

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 75% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de situatie 
van de betrokken sector de financiële 
bijdrage tot 85% te verhogen.

De lidstaten kunnen het bedrag van de voor 
de financiële bijdrage in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.

De lidstaten kunnen het bedrag van de voor 
de financiële bijdrage in aanmerking 
komende premie koppelen aan een 
adequaat maximum.

Or. el

Amendement 648
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de situatie 
van de betrokken sector de financiële 
bijdrage tot 70% te verhogen. De lidstaten 
kunnen het bedrag van de voor de 
financiële bijdrage in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 

2. De per landbouwer verleende financiële
bijdrage mag niet meer dan 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie 
bedragen. De lidstaten kunnen besluiten 
om in het licht van de 
weersomstandigheden, de aard en 
intensiteit van een ziekte-uitbraak of de 
situatie van de betrokken sector de 
financiële bijdrage tot 70% te verhogen. De 
lidstaten kunnen het bedrag van de voor de 
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maximum. financiële bijdrage in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 
maximum.

Or. nl

Amendement 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op 60% van de 
verschuldigde verzekeringspremie. De 
lidstaten kunnen besluiten om in het licht 
van de weersomstandigheden of de situatie 
van de betrokken sector de financiële 
bijdrage tot 70% te verhogen.

2. De per landbouwer verleende financiële 
bijdrage wordt vastgesteld op maximaal 
60% van de verschuldigde 
verzekeringspremie. De lidstaten kunnen 
besluiten om in het licht van de 
weersomstandigheden of de situatie van de 
betrokken sector de financiële bijdrage tot 
70% te verhogen.

Or. fr

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt slechts in dekking door de 
oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden 
officieel als zodanig zijn erkend door de 

Schrappen
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bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat.

Or. es

Motivering

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.

Amendement 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt slechts in dekking door de 
oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden 
officieel als zodanig zijn erkend door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat.

Schrappen

Or. es

Motivering

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.

Amendement 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt slechts in dekking door de 3. Er wordt slechts in dekking door de 
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oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden officieel 
als zodanig zijn erkend door de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaat. 

oogstverzekering voorzien indien de 
ongunstige weersomstandigheden officieel 
als zodanig zijn erkend door de bevoegde 
autoriteit van de betrokken lidstaat en de 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
werkelijk zijn getroffen..

Or. de

Motivering

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 1 
bedoelde verliezen en zijn niet gekoppeld 
aan eisen inzake wat of hoeveel nadien 
moet worden geproduceerd.

4. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de kosten 
van de vervanging van de in lid 1 bedoelde 
verliezen en zijn niet gekoppeld aan eisen 
inzake wat of hoeveel nadien moet worden 
geproduceerd.

Or. es

Motivering

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).
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Amendement 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 1 
bedoelde verliezen en zijn niet gekoppeld 
aan eisen inzake wat of hoeveel nadien 
moet worden geproduceerd.

4. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de kosten 
van de vervanging van de in lid 1 bedoelde 
verliezen en zijn niet gekoppeld aan eisen 
inzake wat of hoeveel nadien moet worden 
geproduceerd.

Or. es

Motivering

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).

Amendement 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
betaald.

Schrappen

Or. es

Motivering

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 
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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.

Amendement 656
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
betaald.

5. De financiële bijdrage wordt 
rechtstreeks aan de betrokken landbouwer 
betaald. Indien het stelsel van verzekering 
van de teelten wordt beheerd door een 
landbouwersvereniging of -organisatie, 
dan worden de vergoedingen aan deze 
landbouwers betaald via deze vereniging 
of organisatie, die groepsverzekeringen 
kan afsluiten.

Or. el

Amendement 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
40% van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
subsidiabele bedragen van de 
verzekeringspremie.

6. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
80 % van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde financiële 
bijdrage.

Or. fr
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Motivering

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.

Amendement 658
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
40% van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
subsidiabele bedragen van de 
verzekeringspremie. 

6. De uitgaven van de lidstaten voor de 
verlening van deze financiële bijdragen 
worden door de Gemeenschap 
meegefinancierd uit de in artikel 68, lid 1, 
bedoelde middelen tegen een niveau van 
50% van de overeenkomstig lid 2 van het 
onderhavige artikel vastgestelde 
subsidiabele bedragen van de 
verzekeringspremie. 

Or. el

Amendement 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten

Onderlinge fondsen 

Or. es

Motivering

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 
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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.

Amendement 660
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten

Onderlinge fondsen en verzekeringen voor
dier- en plantenziekten

Or. en

Amendement 661
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een plantenziekte. 

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een plantenziekte 
of van een aangetoonde, aanhoudende 
crisis van de productiemiddelen en de 
markt op communautair, nationaal en/of 
regionaal niveau.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een plantenziekte. 

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een plantenziekte, 
indien adequate voorzorgsmaatregelen 
zijn getroffen.

Or. de

Amendement 663
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen de landbouwers vergoeden voor 
economische verliezen als gevolg van de 
uitbraak van een dier- of een plantenziekte.

1. De lidstaten kunnen in de vorm van 
financiële bijdragen aan onderlinge 
fondsen en aan de premies voor 
verzekeringen tegen dierziekten de 
landbouwers vergoeden voor economische 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
een dier- of een plantenziekte.

Or. en
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Amendement 664
Katerina Batzeli

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het fonds vormt een aanvulling op 
de nationale verzekeringsstelsels voor 
landbouwers.

Or. el

Amendement 665
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wordt onder "onderling fonds" verstaan 
een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
in de gelegenheid te stellen zich te 
verzekeren en om aan de betrokken 
landbouwers die als gevolg van de uitbraak 
van een dier- of plantenziekte economische 
verliezen hebben geleden, 
compensatiebetalingen te verlenen;

(a) wordt onder "onderling fonds" verstaan 
een systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
de nog aan te nemen Europese wetgeving 
accrediteren om aangesloten landbouwers 
onder de in lid 2 bis bepaalde 
voorwaarden in de gelegenheid te stellen 
zich te verzekeren en om aan de betrokken 
landbouwers die als gevolg van de uitbraak 
van een besmettelijke dier- of plantenziekte 
economische verliezen hebben geleden, 
compensatiebetalingen te verlenen, of dat 
aangesloten landbouwers in staat stelt 
zich te verzekeren tegen verliezen die 
rechtstreeks voortvloeien uit de uitbraak 
van een besmettelijke dier- of een 
plantenziekte, waarbij hun in voorkomend 
geval vergoedingen worden uitbetaald;

Or. en
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Amendement 666
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wordt onder "economische verliezen" 
verstaan aanvullende kosten die een 
landbouwer maakt als gevolg van door 
hem genomen uitzonderlijke maatregelen 
om het aanbod op de betrokken markt of 
substantieel productieverlies te 
verminderen. Kosten die in aanmerking 
komen voor compensatie op grond van 
andere communautaire bepalingen en 
kosten als gevolg van de toepassing van 
andere gezondheids-, veterinaire of 
fytosanitaire maatregelen worden niet als 
economische verliezen beschouwd.

(b) wordt onder “economische verliezen” 
verstaan aanvullende kosten die een 
landbouwer maakt als gevolg van door 
hem genomen uitzonderlijke maatregelen 
om het aanbod op de betrokken markt,
vervolgkosten als gevolg van 
noodvaccinatie of substantieel
productieverlies te verminderen. Kosten 
die in aanmerking komen voor 
compensatie op grond van andere 
communautaire bepalingen en kosten als 
gevolg van de toepassing van andere 
gezondheids-, veterinaire of fytosanitaire 
maatregelen worden niet als economische 
verliezen beschouwd, behalve voor 
verliezen door landbouwers als gevolg van 
beperkingen die zijn opgelegd voor het 
vermarkten van dieren als gevolg van een 
herintroductie van noodvaccinatie zoals 
vermeld in artikel 11, lid 4 van 
Beschikking 90/424/EEG.

Or. nl

Amendement 667
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) onder "rechtstreekse verliezen" 
wordt verstaan alle rechtstreekse kosten 
die een landbouwer moet dragen als 
gevolg van de toepassing van de Europese 
veterinaire of fytosanitaire wetgeving.
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Or. en

Amendement 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) onder "adequate 
voorzorgsmaatregelen" wordt verstaan 
maatregelen die de dier- en 
plantengezondheid op het hoogst 
mogelijke niveau brengen door adequate 
teeltmethoden en voeding, en de teelt en 
aanbouw van in de omgeving passende 
plantensoorten.

Or. de

Motivering

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.

Amendement 669
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen in een als 
onderdeel van de nieuwe Europese 
wetgeving te bepalen gemeenschappelijk 
kader voor hun landbouwers verplichte 
kostendelingsregelingen in, teneinde de 
uit de uitbraak van besmettelijke 
dierziekten voortvloeiende kosten te 
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compenseren. Deze nieuwe wetgeving 
heeft tot doel te voorkomen dat de kosten 
van toekomstige epidemieën worden 
gefinancierd door een verlaging van de 
inkomenssteun en concurrentieverstoring 
tegen te gaan tussen landbouwers van 
verschillende lidstaten als gevolg van 
verschillen in de nationale 
overheidsbijdragen in de kosten van 
uitbraken van besmettelijke dierziekten.
Deze nieuwe wetgeving moet tevens tot 
doel hebben landbouwers ertoe aan te 
zetten het besmettingsrisico en de 
verbreiding van besmettelijke dierziekten 
tot een minimum te beperken. Lidstaten 
die reeds verplichte 
kostendelingsregelingen voor 
landbouwers hebben ingesteld, zullen deze 
moeten wijzigen, teneinde ze in 
overeenstemming te brengen met het 
gemeenschappelijke kader.

Or. en

Amendement 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische verliezen getroffen 
landbouwers betaald.

3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische verliezen getroffen 
landbouwers betaald, indien zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.

Or. de
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Amendement 671
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische verliezen getroffen 
landbouwers betaald.

3. De uit de onderlinge fondsen 
gefinancierde vergoeding wordt 
rechtstreeks aan de aangesloten, door de 
economische of rechtstreekse verliezen 
getroffen landbouwers betaald.

Or. en

Amendement 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 4 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde financiële bijdragen 
kunnen betrekking hebben op:

4. De in lid 1 bedoelde financiële bijdragen 
kunnen betrekking hebben op de 
administratieve kosten van de oprichting 
van onderlinge fondsen, gespreid over 
maximaal drie jaar.

(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, 
gespreid over maximaal drie jaar;

Or. es

Amendement 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de terugbetaling van het kapitaal en de Schrappen
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betaling van de rente voor commerciële 
leningen die het onderling fonds heeft 
afgesloten ter financiering van de voor de 
landbouwers bestemde vergoeding,

Or. es

Amendement 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bedragen die het onderling fonds 
uit zijn kapitaalvoorraden betaalt in de 
vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers.

Schrappen

Or. es

Amendement 675
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de kosten van de 
verzekeringspremies. De minimum- en 
maximumlooptijd van de commerciële 
leningen waarvoor een financiële bijdrage 
kan worden verleend, wordt door de 
Commissie vastgesteld volgens de in 
artikel 127, lid 2, bedoelde procedure.
Wanneer de financiële vergoeding wordt 
betaald door het fonds overeenkomstig 
letter c), dan volgt de overheidsbijdrage 
hetzelfde ritme als het voor een 
commerciële lening met een 
minimumlooptijd vastgestelde ritme.
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Or. en

Amendement 676
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan 
bevoegdheden van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te dekken aan de hand van in de betrokken 
sectoren toegepaste verplichte systemen 
voor collectieve verantwoordelijkheid.

Het bepaalde in de eerste alinea doet op 
geen enkele wijze afbreuk aan 
bevoegdheden van de lidstaten om hun 
deelname in de financiering van de 
financiële bijdragen geheel of gedeeltelijk 
te dekken aan de hand van in de betrokken 
sectoren toegepaste verplichte systemen 
voor collectieve verantwoordelijkheid, in 
afwachting van de tenuitvoerlegging van 
de nieuwe Europese wetgeving tot 
vaststelling van een kader voor de 
verplichte instelling door alle lidstaten 
van kostendelingsregelingen voor 
uitbraken van besmettelijke dierziekten.

Or. en

Amendement 677
Jan Mulder, Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties, of voor het beheer en de 
controle van deze voorschriften.

7. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties, of voor het beheer en de 
controle van deze voorschriften. Deze 
voorschriften dienen in overeenstemming 
te zijn met het gemeenschappelijke kader 
dat zal worden vastgesteld als onderdeel 
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van de nieuwe Europese wetgeving 
waaraan wordt gerefereerd in lid 2 bis.

Or. en

Amendement 678
Constantin Dumitriu

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De op grond van het onderhavige 
artikel toegekende financiële 
vergoedingen kunnen niet worden 
toegevoegd aan de financiële middelen die 
ter beschikking worden gesteld via DG 
SANCO.

Or. ro

Motivering

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.

Amendement 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk 5 – artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Specifieke steun aan zuivelproducenten

1. Wanneer voor een begrotingsjaar op 
grond van de uitgavenprognose conform 
het alarmsysteem waarin is voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 in 
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rubriek 2 van het financiële kader een 
marge overblijft van minstens 600 miljoen 
euro, dan wordt dit bedrag, verminderd 
met deze marge, beschikbaar gesteld voor 
specifieke steun aan zuivelproducenten.
2. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad samen met het 
voorontwerp van begroting voor het 
begrotingsjaar in kwestie haar raming 
van de middelen voor specifieke steun aan 
zuivelproducenten voor.
3. De specifieke steun aan 
zuivelproducenten kan worden bestemd 
voor de volgende soorten maatregelen:
(a) specifieke steun in de zin van artikel 
68, lid 1, letter b), van de onderhavige 
verordening;
(b) maatregelen in de zin van artikel 20 en 
artikel 36, letter a), van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005, voor zover zij rechtstreeks 
dienen ter bevordering van 
landbouwbedrijven.
4. De lidstaten brengen op grond van het 
voorontwerp van begroting, conform lid 2, 
de Commissie uiterlijk op 15 oktober van 
het jaar in kwestie op de hoogte van de 
maatregelen die zullen worden toegepast 
conform lid 3. 
5. De verdeling van de voor specifieke 
steun aan zuivelproducenten bestemde 
financiële middelen over de lidstaten 
geschiedt overeenkomstig de 
referentiehoeveelheden voor melk voor 
elke lidstaat, conform de bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1788/2003.
6. Bedrijven van de zuivelsector kunnen 
in aanmerking komen voor aanvullende 
inkomenssteun indien zij werkzaamheden 
verrichten die de plattelandsontwikkeling 
ten goede komen. De Commissie legt het 
Europees Parlement en de Raad samen 
met de financiële vooruitzichten voor de 
periode vanaf 2013 een voorstel voor over 
de wijze waarop programma's van de 
structuurfondsen en programma's voor 
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plattelandsontwikkeling daartoe kunnen 
worden opgesteld.

Or. de

Amendement 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk 5 – artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Specifieke steun aan zuivelproducenten

1. Wanneer voor een begrotingsjaar op 
grond van de uitgavenprognose conform 
het alarmsysteem waarin is voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 in 
rubriek 2 van het financiële kader een 
marge overblijft van minstens 600 miljoen 
euro, dan wordt dit bedrag, verminderd 
met deze marge, beschikbaar gesteld voor 
specifieke steun aan zuivelproducenten.
2. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad samen met het 
voorontwerp van begroting voor het 
begrotingsjaar in kwestie haar raming 
van de middelen voor specifieke steun aan 
zuivelproducenten voor.
3. De specifieke steun aan 
zuivelproducenten kan worden bestemd 
voor de volgende soorten maatregelen:
(a) specifieke steun in de zin van artikel 
68, lid 1, letter b), van de onderhavige 
verordening;
(b) maatregelen in de zin van artikel 20 en 
artikel 36, letter a), van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005, voor zover zij rechtstreeks 
dienen ter bevordering van 
landbouwbedrijven.
4. De lidstaten brengen op grond van het 
voorontwerp van begroting, conform lid 2, 
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de Commissie uiterlijk op 15 oktober van 
het jaar in kwestie op de hoogte van de 
maatregelen die zullen worden toegepast 
conform lid 3. 
5. De verdeling van de voor specifieke 
steun aan zuivelproducenten bestemde 
financiële middelen over de lidstaten 
geschiedt overeenkomstig de 
referentiehoeveelheden voor melk voor 
elke lidstaat, conform de bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1788/2003.
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