
AM\740073PT.doc PE412.067v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2008/0103(CNS)

3.9.2008

ALTERAÇÕES
602 - 680

Projecto de relatório
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece regras comuns 
para os regimes de apoio directo aos agricultores no âmbito da política agrícola 
comum e institui determinados regimes de apoio aos agricultores

Proposta de regulamento
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE412.067v01-00 2/47 AM\740073PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\740073PT.doc 3/47 PE412.067v01-00

PT

Alteração 602
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas 
previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é 
limitado a 2,5% dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º. Os 
Estados-Membros podem fixar sublimites 
por medida.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 603
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas 
previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é 
limitado a 2,5% dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º. Os 
Estados-Membros podem fixar sublimites 
por medida.

Suprimido

Or. el

Justificação

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.

Alteração 604
Peter Baco

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas 
previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é 
limitado a 2,5% dos limites máximos 
nacionais referidos no artigo 41.º. Os 
Estados-Membros podem fixar sublimites 
por medida.

4. Os Estados-Membros podem fixar 
sublimites por medida.

Or. sk

Justificação

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

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
10% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

Or. es
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Justificação

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Alteração 606
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

Or. ro

Justificação

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

Alteração 607
Kyösti Virrankoski

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a) e b) do n.º 1 é limitado a
uma percentagem conforme com a
Decisão 94/800/CE do Conselho de 22 de 
Dezembro de 1994 relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em 
relação às matérias da sua competência, 
dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round 
(1986/1994)1. Os Estados-Membros podem 
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fixar sublimites por medida.
____________
1 JO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

Or. en

Justificação

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.

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
no n.º 1 deve satisfazer integralmente as 
condições da caixa verde da OMC.

Or. en

Justificação

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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Alteração 609
Ioannis Gklavakis

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida. Todavia, a limitação referida no 
presente número não abrange os Estados-
Membros que apliquem o artigo 69.° do 
Regulamento (CE) n.° n° 1782/2003.

Or. el

Justificação

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.

Alteração 610
Giuseppe Castiglione

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

4. O apoio ao abrigo das medidas previstas 
nas alíneas a) e b) do n.º 1 é limitado a 
2,5% dos limites máximos nacionais 
referidos no artigo 41.º. Os Estados-
Membros podem fixar sublimites por 
medida.

Or. it



PE412.067v01-00 8/47 AM\740073PT.doc

PT

Justificação

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.

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nas alíneas a) e d) do n.º 1 assume a 
forma de pagamentos complementares 
anuais;

a) Nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 assume a 
forma de pagamentos complementares 
anuais;

Or. es

Alteração 612
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nas alíneas a) e d) do n.º 1 assume a 
forma de pagamentos complementares 
anuais;

a) Na alínea d) do n.º 1 assume a forma de 
pagamentos complementares anuais;

Or. en

Justificação

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na alínea b) do n.º 1 assume a forma 
de pagamentos complementares anuais,
tais como pagamentos por cabeça ou 
prémios de pastagem;

Suprimido

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na alínea b) do n.º 1 assume a forma 
de pagamentos complementares anuais, 
tais como pagamentos por cabeça ou 
prémios de pastagem;

Suprimido

Or. es

Alteração 615
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Na alínea c) do n.º 1 assume a forma de 
um aumento do valor unitário e/ou do 
número dos direitos ao pagamento do 
agricultor;

Suprimido

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Na alínea e) do n.º 1 assume a forma de 
pagamentos de compensação, como 
definidos no artigo 70.º.

d) Na alínea e) do n.º 1 assume a forma de 
pagamentos de compensação, como 
definidos no artigo 27.°-A (novo) do
Regulamento (CE) n.° (…) do Conselho
que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 320/2006, (CE) n.º 1234/2007, (CE) n.º 
3/2008 e (CE) n.º […]/2008 com vista à 
adaptação da política agrícola comum.

Or. es

Justificação

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

Alteração 617
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A transferência de direitos ao 
pagamento com aumento dos valores 
unitários e de direitos ao pagamento 
complementares, referidos na alínea c) do 
n.º 5, só é permitida se os direitos ao 
pagamento transferidos forem 
acompanhados da transferência de um 
número equivalente de hectares.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Alteração 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio às medidas referidas no n.º 1 
deve ser coerente com as outras medidas e 
políticas comunitárias.

Suprimido

Or. it

Justificação

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.

Alteração 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio às medidas referidas no n.º 1 
deve ser coerente com as outras medidas e 
políticas comunitárias.

7. O apoio às medidas referidas no n.º 1 
deve ser coerente com as outras medidas e 
políticas comunitárias. Por conseguinte, é
conveniente, tal como no caso das 
políticas de desenvolvimento rural e 
regional, ter em conta o princípio das 
parcerias regionais (método LEADER) 
aquando da atribuição de 20% dos fundos
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concedidos ao abrigo do presente artigo.

Or. de

Justificação

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.

Alteração 620
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
informar anualmente a Comissão das 
medidas previstas e divulgar as 
modalidades e os critérios de repartição 
das dotações, a identidade dos 
beneficiários e os montantes que lhes são 
atribuídos.

Or. el

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 8  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros mobilizam os 
fundos necessários para cobrir o apoio 
referido:

8. Os Estados-Membros asseguram os 
fundos necessários para cobrir o apoio 
referido:

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1, por 
uma redução linear dos direitos atribuídos 
aos agricultores e/ou a partir da reserva 
nacional;

a) Nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1:

i) por uma redução linear dos direitos 
atribuídos aos agricultores,

ii) por uma redução dos limites máximos 
nacionais correspondentes aos sectores
com pagamentos associados,
iii) pelos fundos previstos no n.° 4 do 
artigo 9.°,
iv) por intermédio da reserva nacional,

Or. es

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na alínea e) do n.º 1, por uma redução 
linear, se necessário, de um ou mais dos 
pagamentos a efectuar aos beneficiários 
dos pagamentos em causa, em 
conformidade com o presente título e 
dentro dos limites estabelecidos nos n.ºs 1 
e 3.

b) Na alínea e) do n.º 1, por uma redução 
linear das medidas previstas nas 
subalíneas i) e ii) da alínea a) do presente 
número.

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 8 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Sempre que um Estado-Membro 
tenha efectuado as retenções previstas no 
artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 
1782/2003, pode continuar a afectar esses 
fundos aos sectores aplicáveis em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos na alínea a) do n.° 1 do 
presente artigo. 

Or. es

Justificação

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.

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

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão define, nos termos do n.º 2 
do artigo 128.º, as condições de concessão 
do apoio referido na presente secção, 
nomeadamente com vista a assegurar a 
coerência com outras medidas e políticas 
comunitárias e evitar o cúmulo de ajudas.

9. A Comissão define, nos termos do n.º 2 
do artigo 128.º, as condições detalhadas de 
concessão e de aprovação formal pela 
Comissão do apoio referido na presente 
secção, incluindo os critérios a utilizar 
para a designação das zonas e o carácter 
degressivo e transitório do apoio referido 
na alínea b) do n.° 1. A Comissão não 
pode, em qualquer caso, aprovar um 
auxílio que seria incompatível com as 
disposições que regem uma organização 
comum de mercado ou que prejudicaria o 
bom funcionamento da organização de 
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mercado. A Comissão só aprovará tais 
medidas se a contribuição positiva para o 
desenvolvimento do sector superar 
claramente os riscos de distorção da 
concorrência. Qualquer apoio concedido 
ao abrigo do presente artigo termina em 1 
de Janeiro de 2013.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 626
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão define, nos termos do n.º 2 
do artigo 128.º, as condições de concessão 
do apoio referido na presente secção, 
nomeadamente com vista a assegurar a 
coerência com outras medidas e políticas 
comunitárias e evitar o cúmulo de ajudas.

9. A Comissão define, nos termos do n.º 2 
do artigo 128.º, as condições de concessão 
do apoio referido na presente secção, 
nomeadamente com vista a assegurar a 
coerência com outras medidas e políticas 
comunitárias e evitar distorções da 
concorrência entre Estados-Membros, 
bem como o cúmulo de ajudas. Qualquer 
apoio concedido ao abrigo do presente 
artigo termina em 1 de Janeiro de 2013.

Or. en

Justificação

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.
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Alteração 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.°-A
Regime comunitário de resseguro

A Comissão examinará a viabilidade da 
criação de um regime de resseguro dos 
preços do mercado dentro do limite 
máximo das despesas da PAC. A 
Comissão apresentará um relatório sobre 
o assunto antes de Dezembro de 2009.

Or. es

Justificação

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.

Alteração 628
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 69 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas Ajuda aos prémios de seguro

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas Seguro agrícola

Or. es

Justificação

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.

Alteração 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – título

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas Seguro agrícola

Or. es

Justificação

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 
de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.
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Alteração 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro destinados a compensar:

a) as perdas causadas por acontecimentos 
climáticos adversos que possam ser 
equiparados a catástrofes naturais;
b) outras perdas causadas por 
acontecimentos climáticos;
c) as perdas económicas causadas por 
doenças dos animais ou das plantas ou 
por infestações por parasitas.

Or. es

Alteração 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro destinados a compensar:

a) as perdas causadas por acontecimentos 
climáticos adversos que possam ser 
equiparados a catástrofes naturais;
b) outras perdas causadas por 
acontecimentos climáticos;
c) as perdas económicas causadas por 
doenças dos animais ou das plantas ou 
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por infestações por parasitas.

Or. es

Alteração 633
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos, ou 
para prémios de seguro que cubram as 
perdas económicas referidas no n.° 2, 
alínea b), do artigo 70.° causadas por um 
surto de doenças dos animais ou das 
plantas.

Or. nl

Alteração 634
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos, 
complementares aos regimes nacionais de 
seguro dos agricultores.

Or. el
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Alteração 635
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos ou 
por acontecimentos climáticos adversos
cujos prejuízos são conhecidos.

Or. en

Justificação

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´.

Alteração 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos.

1. Os Estados-Membros podem conceder 
contribuições financeiras para prémios de 
seguro de colheitas contra perdas causadas 
por acontecimentos climáticos adversos, se 
tiverem sido tomadas medidas preventivas 
pertinentes contra riscos conhecidos.

Or. de

Justificação

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
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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.

Alteração 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por “medidas preventivas pertinentes” 
nomeadamente a cultura de plantas 
adaptadas ao meio.

Or. de

Alteração 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:
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agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

a) "Acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três ciclos de produção
anteriores ou em três dos cinco anos 
anteriores, excluídos os valores superior e 
inferior;

b) "Perdas económicas": quaisquer 
despesas suplementares efectuadas por 
um agricultor em consequência de 
medidas excepcionais por si adoptadas 
com o objectivo de reduzir a oferta no 
mercado em causa ou qualquer perda 
substancial de produção. Os custos para 
os quais possa ser concedida 
compensação nos termos de outras 
disposições comunitárias e os resultantes 
da aplicação de quaisquer outras medidas 
sanitárias e veterinárias ou fitossanitárias 
não são considerados perdas económicas.

Or. es

Justificação

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

a) "Acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três ciclos de produção
anteriores ou em três dos cinco anos 
anteriores, excluídos os valores superior e 
inferior;

b) "Perdas económicas": quaisquer 
despesas suplementares efectuadas por 
um agricultor em consequência de 
medidas excepcionais por si adoptadas 
com o objectivo de reduzir a oferta no 
mercado em causa ou qualquer perda 
substancial de produção. Os custos para 
os quais possa ser concedida 
compensação nos termos de outras 
disposições comunitárias e os resultantes 
da aplicação de quaisquer outras medidas 
sanitárias e veterinárias ou fitossanitárias 
não são considerados perdas económicas.

Or. es
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Alteração 640
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos 
os valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor. Os Estados-Membros, com 
base na legislação nacional e nos 
controlos efectuados, fixam as condições 
de concessão das contribuições 
financeiras para prémios de seguro de 
colheitas contra perdas causadas por 
acontecimentos climáticos adversos.

Or. ro

Justificação

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.

Alteração 641
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva, a 
seca, os incêndios ou as inundações e que 
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produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

destroem mais de 30% da produção anual 
média de um dado agricultor ou 10% da 
produção da região afectada nos três anos 
anteriores ou em três dos cinco anos 
anteriores, excluídos os valores superior e 
inferior.

Or. el

Alteração 642
Maria Petre

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 30% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por "acontecimentos climáticos adversos" 
condições climáticas que podem ser 
equiparadas a calamidades naturais, tais 
como a geada, o granizo, o gelo, a chuva 
ou a seca e que destroem mais de 20% da 
produção anual média de um dado 
agricultor nos três anos anteriores ou em 
três dos cinco anos anteriores, excluídos os 
valores superior e inferior.

Or. ro

Justificação

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro ou região deve 
elaborar estudos específicos tendo em 
vista a recolha de dados 
estatísticos/comparativos sobre as grandes 
e pequenas produções agrícolas, a fim de 
que a fixação dos prémios de seguro 
obedeça a parâmetros objectivos.

Or. el

Alteração 644
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Cada produtor pode ser integrado no 
regime de seguro agrícola, o qual, para 
além da cobertura de base que assegura, 
pode cobrir igualmente riscos 
suplementares, em função do montante da 
contribuição do agricultor e dos produtos 
de seguro. Podem figurar entre as 
coberturas de base: 
- a cobertura suplementar da produção 
para além da que foi fixada como 
mínima; 
- a cobertura colectiva, cuja base de 
cálculo é a produção média da zona ou da 
região; 
- os produtos de seguro de rendimento 
agrícola garantido, desde que tenham sido 
identificados riscos que reduzam a 
produção, aumentem os custos dos novos 
produtores e reduzam a competitividade e 
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a viabilidade das explorações. 

Or. el

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 80% ou 50% do 
prémio de seguro devido, em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos no n.° 2 do artigo 12.° do 
Regulamento (CE) n.° 1857/2006.

Or. es

Justificação

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.

Alteração 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 80% ou 50% do 
prémio de seguro devido, em 
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podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

conformidade com os critérios 
estabelecidos no n.° 2 do artigo 12.° do 
Regulamento (CE) n.° 1857/2006.

Or. es

Justificação

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.

Alteração 647
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 75% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 85%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para 
contribuição financeira mediante a 
aplicação de limites máximos adequados.

Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para 
contribuição financeira mediante a 
aplicação de limites máximos adequados.

Or. el
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Alteração 648
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor não pode ser superior a 60 % do 
prémio de seguro devido. Os Estados-
Membros podem decidir aumentar a 
contribuição financeira para 70%, tendo 
em conta a situação climática, a natureza e 
intensidade do surto da doença ou a 
situação do sector em causa. 

Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para 
contribuição financeira mediante a 
aplicação de limites máximos adequados.

Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para 
contribuição financeira mediante a 
aplicação de limites máximos adequados.

Or. nl

Alteração 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada em 60% do prémio de 
seguro devido. Os Estados-Membros 
podem decidir aumentar a contribuição 
financeira para 70%, tendo em conta a 
situação climática ou a situação do sector 
em causa.

2. A contribuição financeira concedida por 
agricultor é fixada, no máximo, em 60% 
do prémio de seguro devido. Os Estados-
Membros podem decidir aumentar a 
contribuição financeira para 70%, tendo 
em conta a situação climática ou a situação 
do sector em causa.

Or. fr

Justificação

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
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l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A indemnização do seguro de colheitas 
só é concedida se o acontecimento 
climático adverso tiver sido formalmente 
reconhecido como tal pela autoridade 
competente do Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. es

Justificação

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.

Alteração 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A indemnização do seguro de colheitas 
só é concedida se o acontecimento 
climático adverso tiver sido formalmente 
reconhecido como tal pela autoridade 
competente do Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. es
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Justificação

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.

Alteração 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A indemnização do seguro de colheitas 
só é concedida se o acontecimento 
climático adverso tiver sido formalmente 
reconhecido como tal pela autoridade 
competente do Estado-Membro em causa.

3. A indemnização do seguro de colheitas 
só é concedida se o acontecimento 
climático adverso tiver sido formalmente 
reconhecido como tal pela autoridade 
competente do Estado-Membro em causa e
se efectivamente tiverem sido adoptadas
as medidas preventivas necessárias. 

Or. de

Justificação

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos do seguro não 
compensam mais que o custo total da 
substituição das perdas referidas no n.º 1 
nem implicam qualquer exigência ou 
especificação relativamente ao tipo ou à 
quantidade da produção futura.

4. Os pagamentos do seguro não 
compensam mais que o custo da 
substituição das perdas referidas no n.º 1 
nem implicam qualquer exigência ou 
especificação relativamente ao tipo ou à 
quantidade da produção futura.

Or. es
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Justificação

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).

Alteração 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pagamentos do seguro não 
compensam mais que o custo total da 
substituição das perdas referidas no n.º 1 
nem implicam qualquer exigência ou 
especificação relativamente ao tipo ou à 
quantidade da produção futura.

4. Os pagamentos do seguro não 
compensam mais que o custo da 
substituição das perdas referidas no n.º 1 
nem implicam qualquer exigência ou 
especificação relativamente ao tipo ou à 
quantidade da produção futura.

Or. es

Justificação

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).

Alteração 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer contribuição financeira é Suprimido
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paga directamente ao agricultor em 
causa.

Or. es

Justificação

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.

Alteração 656
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer contribuição financeira é paga 
directamente ao agricultor em causa.

5. Qualquer contribuição financeira é paga 
directamente ao agricultor em causa. Se o 
regime de seguro agrícola for gerido por 
uma associação ou organização de 
agricultores, as compensações são pagas 
através dessa associação ou organização, 
a qual pode celebrar contratos de seguro 
de grupo.

Or. el

Alteração 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 6 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas dos Estados-Membros 
ligadas à concessão das contribuições 
financeiras são co-financiadas pela 

6. As despesas dos Estados-Membros 
ligadas à concessão das contribuições 
financeiras são co-financiadas pela 
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Comunidade a partir dos fundos referidos 
no n.º 1 do artigo 68.º, à taxa de 40% dos 
montantes elegíveis de prémios de seguros 
fixados em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo.

Comunidade a partir dos fundos referidos 
no n.º 1 do artigo 68.º, à taxa de 80% da 
contribuição financeira fixada em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 658
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 6 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. As despesas dos Estados-Membros 
ligadas à concessão das contribuições 
financeiras são co-financiadas pela 
Comunidade a partir dos fundos referidos 
no n.º 1 do artigo 68.º, à taxa de 40% dos 
montantes elegíveis de prémios de seguros 
fixados em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo.

6. As despesas dos Estados-Membros 
ligadas à concessão das contribuições 
financeiras são co-financiadas pela 
Comunidade a partir dos fundos referidos 
no n.º 1 do artigo 68.º, à taxa de 50% dos 
montantes elegíveis de prémios de seguros 
fixados em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo.

Or. el

Alteração 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 70 – título

Texto da Comissão Alteração

Fundos mútuos para doenças dos animais Fundos mútuos
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e das plantas

Or. es

Justificação

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.

Alteração 660
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 70 – título

Texto da Comissão Alteração

Fundos mútuos para doenças dos animais e 
das plantas

Fundos mútuos e seguros para doenças dos 
animais e das plantas

Or. en

Alteração 661
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas.

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas ou por 
uma crise persistente e comprovada dos 
novos produtores e do mercado a nível 
comunitário, nacional e/ou regional.
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Or. el

Alteração 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas.

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas, se 
tiverem sido adoptadas medidas 
preventivas pertinentes. 

Or. de

Alteração 663
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos, de 
compensações aos agricultores por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas.

1. Os Estados-Membros podem prever o 
pagamento, por meio de contribuições 
financeiras para fundos mútuos e para 
prémios de seguro contra as doenças dos 
animais, de compensações aos agricultores 
por perdas económicas causadas por um 
surto de doenças dos animais ou das 
plantas.

Or. en
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Alteração 664
Katerina Batzeli

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O fundo é complementar aos regimes 
nacionais de seguro dos agricultores

Or. el

Alteração 665
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Fundo mútuo": um sistema, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional, 
de auto-seguro dos agricultores filiados 
mediante concessão de pagamentos 
compensatórios aos membros por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças dos animais ou das plantas;

a) "Fundo mútuo": um sistema, 
reconhecido pelo Estado-Membro em 
conformidade com a legislação nacional e 
a legislação comunitária que venha a ser 
adoptada, de auto-seguro dos agricultores 
filiados nas condições descritas no n.° 2-
A, mediante concessão de pagamentos 
compensatórios aos membros por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doenças contagiosas dos animais ou das 
plantas, ou de auto-seguro dos 
agricultores filiados mediante concessão 
de pagamentos compensatórios aos 
membros por perdas directas causadas 
por um surto de doenças contagiosas dos 
animais ou das plantas.

Or. en
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Alteração 666
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) "Perdas económicas": quaisquer 
despesas suplementares efectuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais por si adoptadas com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
em causa ou qualquer perda substancial de 
produção. Os custos para os quais possa ser 
concedida compensação nos termos de 
outras disposições comunitárias e os 
resultantes da aplicação de quaisquer 
outras medidas sanitárias e veterinárias ou 
fitossanitárias não são considerados perdas 
económicas.

b) "Perdas económicas": quaisquer 
despesas suplementares efectuadas por um 
agricultor em consequência de medidas 
excepcionais por si adoptadas com o 
objectivo de reduzir a oferta no mercado 
em causa, os custos decorrentes de uma 
vacinação de emergência ou qualquer 
perda substancial de produção. Os custos 
para os quais possa ser concedida 
compensação nos termos de outras 
disposições comunitárias e os resultantes 
da aplicação de quaisquer outras medidas 
sanitárias e veterinárias ou fitossanitárias 
não são considerados perdas económicas, 
excepto os prejuízos sofridos pelos 
agricultores devido às restrições à 
comercialização de animais, na sequência 
da reintrodução da vacinação de 
emergência nos termos do n.° 4 do artigo 
11.° da Decisão 90/424/CEE.

Or. nl

Alteração 667
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) "Perdas directas": quaisquer 
despesas directas efectuadas por um 
agricultor em consequência da aplicação 
da legislação veterinária ou fitossanitária 
europeia.

Or. en
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Alteração 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) "Medidas preventivas pertinentes”: 
as medidas conducentes a um nível o mais 
elevado possível de saúde animal e vegetal 
graças a um método de criação e a uma 
alimentação animal adequados, bem 
como a um método de cultura e à
plantação de espécies vegetais adaptadas
ao meio.

Or. de

Justificação

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. 

Alteração 669
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros criam regimes 
obrigatórios de partilha dos custos a favor 
dos agricultores, no âmbito de um quadro 
comum que deve ser definido e fazer parte 
da nova legislação europeia, destinados a 
compensar os custos causados por surtos
de doenças contagiosas dos animais. Esta 
nova legislação visa evitar que as futuras 
epidemias sejam financiadas mediante a 
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redução do apoio ao rendimento e 
suprimir as distorções da concorrência 
entre agricultores dos diferentes Estados-
Membros, devido às disparidades entre as 
contribuições públicas nacionais pagas
em caso de surtos de doenças contagiosas 
de animais. Esta nova legislação visa
igualmente incentivar os agricultores a 
reduzir ao mínimo os riscos de infecção e 
propagação de doenças contagiosas de 
animais. Os Estados-Membros que já 
disponham de regimes obrigatórios de 
partilha dos custos a favor dos 
agricultores deverão modificá-los de 
modo a que sejam compatíveis com o 
quadro comum.

Or. en

Alteração 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os fundos mútuos pagam a 
compensação financeira directamente aos 
agricultores filiados que sejam afectados 
por perdas económicas.

3. Os fundos mútuos pagam a 
compensação financeira directamente aos 
agricultores filiados que sejam afectados 
por perdas económicas, se tiverem sido 
adoptadas medidas preventivas 
pertinentes.

Or. de



AM\740073PT.doc 41/47 PE412.067v01-00

PT

Alteração 671
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os fundos mútuos pagam a 
compensação financeira directamente aos 
agricultores filiados que sejam afectados 
por perdas económicas.

3. Os fundos mútuos pagam a 
compensação financeira directamente aos 
agricultores filiados que sejam afectados 
por perdas económicas ou directas.

Or. en

Alteração 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. As contribuições financeiras referidas no 
n.º 1 podem incidir:

4. As contribuições financeiras referidas no 
n.º 1 podem incidir nos custos 
administrativos de criação do fundo mútuo, 
repartidos por um máximo de três anos;

a) Nos custos administrativos de criação do 
fundo mútuo, repartidos por um máximo de 
três anos;

Or. es

Alteração 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No reembolso do capital e juros de 
empréstimos comerciais contraídos pelo 
fundo mútuo para pagamento de 

Suprimido
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compensações financeira aos 
agricultores;

Or. es

Alteração 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nos montantes pagos pelo fundo mútuo 
a partir do seu capital social a título de 
compensação financeira aos agricultores.

Suprimido

Or. es

Alteração 675
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Nos custos do prémio de seguro. A 
duração mínima e máxima dos 
empréstimos comerciais elegíveis para 
contribuição financeira é fixada pela 
Comissão nos termos do n.º 2 do artigo 
127.º.
Sempre que sejam pagas compensações 
financeiras pelo fundo em conformidade 
com a alínea c), a contribuição financeira 
pública segue o ritmo previsto para um 
empréstimo comercial de duração 
mínima.

Or. en
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Alteração 676
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não prejudica o 
direito de os Estados-Membros cobrirem a 
sua participação no financiamento das 
contribuições financeiras, na totalidade ou 
em parte, através de sistemas obrigatórios 
de responsabilidade colectiva nos sectores 
em causa.

O primeiro parágrafo não prejudica o 
direito de os Estados-Membros cobrirem a 
sua participação no financiamento das 
contribuições financeiras, na totalidade ou 
em parte, através de sistemas obrigatórios 
de responsabilidade colectiva nos sectores 
em causa, na pendência da nova 
legislação europeia que institui um 
quadro para a instauração obrigatória 
pelos Estados-Membros de regimes de 
partilha dos custos em caso de surtos de 
doenças contagiosas dos animais.

Or. en

Alteração 677
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros definem as regras 
de constituição e gestão dos fundos 
mútuos, nomeadamente quanto à concessão 
de pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise, bem como a 
administração e controlo dessas regras.

7. Os Estados-Membros definem as regras 
de constituição e gestão dos fundos 
mútuos, nomeadamente quanto à concessão 
de pagamentos compensatórios aos 
agricultores em caso de crise, bem como a 
administração e controlo dessas regras.
Estas regras devem ser conformes com o 
novo quadro comum que deve fazer parte 
da nova legislação europeia como 
especificado no n.° 2-A.

Or. en
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Alteração 678
Constantin Dumitriu

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. As compensações financeiras pagas 
com base no presente artigo não podem 
ser cumuladas com os fundos postos à 
disposição dos criadores por intermédio 
da DG SANCO.

Or. ro

Justificação

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.

Alteração 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Título III – capítulo 5 – artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.°-A
Pagamentos específicos aos produtores de 

leite
1. Se, num exercício financeiro, segundo 
as previsões de despesas efectuadas em 
conformidade com o sistema de alerta 
referido no Regulamento (CE) n° 
1290/2005, restar na rubrica 2 do quadro 
financeiro pelo menos uma margem de 
600 milhões de euros, este montante, 
menos a referida margem, é mobilizado 
para pagamentos específicos aos 
produtores de leite.
2. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao mesmo tempo 
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que o anteprojecto de orçamento do 
exercício em causa, uma avaliação média 
em matéria de pagamentos específicos aos 
produtores de leite.
3. Os pagamentos específicos aos 
produtores de leite podem ser mobilizados 
para os seguintes tipos de medidas: 
a) Apoio específico na acepção da alínea
b) do n.° 1 do artigo 68.° do presente 
regulamento; 
b) Medidas na acepção do artigo 20.° e da
alínea a) do artigo 36.° do Regulamento 
(CE) n° 1698/2005, desde que se destinem 
a apoiar as explorações agrícolas. 
4. Os Estados-Membros informam a 
Comissão, com base no anteprojecto de 
orçamento, em conformidade com o n.° 2
e o mais tardar em 15 de Outubro do ano 
em causa, da natureza das medidas que 
serão aplicadas nos termos do n.° 3. 
5. A repartição dos fundos afectados aos 
pagamentos específicos aos produtores de 
leite nos diferentes Estados-Membros é 
efectuada em função das quantidades de 
referência de cada Estado-Membro na 
acepção do anexo I do Regulamento (CE) 
n° 1788/2003. 
(6) as empresas do sector dos produtos 
lácteos podem obter um rendimento 
suplementar mediante a realização de 
tarefas de manutenção da paisagem. A
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao mesmo tempo 
que as previsões financeiras para o 
período a partir de 2013, uma proposta
relativa ao modo como os programas dos 
fundos estruturais e dos programas de 
desenvolvimento rural podem ser 
adaptados para o efeito. 

Or. de
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Alteração 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Título III - capítulo 5 - artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.°-A
Pagamentos específicos aos produtores de 

leite
1. Se, num exercício financeiro, segundo
as previsões de despesas efectuadas em 
conformidade com o sistema de alerta 
referido no Regulamento (CE) n° 
1290/2005, restar na rubrica 2 do quadro 
financeiro pelo menos uma margem de 
600 milhões de euros, este montante, 
menos a referida margem, é mobilizado 
para pagamentos específicos aos 
produtores de leite.
2. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao mesmo tempo 
que o anteprojecto de orçamento do 
exercício em causa, uma avaliação média 
em matéria de pagamentos específicos aos 
produtores de leite.
3. Os pagamentos específicos aos 
produtores de leite podem ser mobilizados 
para os seguintes tipos de medidas: 
a) Apoio específico na acepção da alínea 
b) do n.° 1 do artigo 68.° do presente 
regulamento; 
b) Medidas na acepção do artigo 20.° e da 
alínea a) do artigo 36.° do Regulamento 
(CE) n° 1698/2005, desde que se destinem 
a apoiar as explorações agrícolas. 
4. Os Estados-Membros informam a 
Comissão, com base no anteprojecto de 
orçamento, em conformidade com o n.° 2 
e o mais tardar em 15 de Outubro do ano 
em causa, da natureza das medidas que 
serão aplicadas nos termos do n.° 3. 
5. A repartição dos fundos afectados aos 
pagamentos específicos aos produtores de 



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

PT

leite nos diferentes Estados-Membros é 
efectuada em função das quantidades de 
referência de cada Estado-Membro na 
acepção do anexo I do Regulamento (CE) 
n° 1788/2003. 

Or. de
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