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Amendamentul 602
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor 
prevăzute la alineatul 1 literele (a), (b) şi 
(e) este limitat la 2,5% din plafoanele 
naţionale prevăzute la articolul 41 cărora 
statele membre le pot stabili limite 
secundare pentru fiecare măsură.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 603
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor 
prevăzute la alineatul 1 literele (a), (b) şi 
(e) este limitat la 2,5% din plafoanele 
naţionale prevăzute la articolul 41 cărora 
statele membre le pot stabili limite 
secundare pentru fiecare măsură.

eliminat

Or. el

Justificare

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.

Amendamentul 604
Peter Baco

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor 
prevăzute la alineatul 1 literele (a), (b) şi 
(e) este limitat la 2,5% din plafoanele 
naţionale prevăzute la articolul 41 cărora 
statele membre le pot stabili limite 
secundare pentru fiecare măsură.

(4) Statele membre pot stabili limite 
secundare pentru fiecare măsură.

Or. sk

Justificare

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

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 10% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

Or. es
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Justificare

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Amendamentul 606
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 5 % din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 607
Kyösti Virrankoski

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a) şi (b) este limitat 
la un procent conform Deciziei 94/800/CE 
a Consiliului din 22 decembrie 1994 
privind încheierea, în numele Comunităţii 
Europene, referitor la domeniile de 
competenţa sa, a acordurilor obţinute în 
cadrul negocierilor comerciale 
multilaterale din Runda Uruguay (1986-
1994)1 (JO L 336, 23.12.1994). Statele 
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membre pot stabili limite secundare pentru 
fiecare măsură.
____________
1 JO L 336, 23.12.1994, p. 1.

Or. en

Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 trebuie să îndeplinească în 
totalitate condiţiile impuse de „cutia 
verde" a OMC.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 609
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură. Cu toate acestea, 
limita prevăzută de prezentul alineat nu se 
aplică statelor membre care pun în 
aplicare articolul 69 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003.

Or. el

Justificare

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.

Amendamentul 610
Giuseppe Castiglione

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a), (b) şi (e) este 
limitat la 2,5% din plafoanele naţionale 
prevăzute la articolul 41 cărora statele 
membre le pot stabili limite secundare 
pentru fiecare măsură.

(4) Ajutorul din cadrul măsurilor prevăzute 
la alineatul 1 literele (a) şi (e) este limitat la 
2,5% din plafoanele naţionale prevăzute la 
articolul 41 cărora statele membre le pot 
stabili limite secundare pentru fiecare 
măsură.

Or. it
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Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) literele (a) şi (d) ia forma 
unor plăţi anuale suplimentare,

(a) alineatul (1) literele (a), (b) şi (d) ia 
forma unor plăţi anuale suplimentare,

Or. es

Amendamentul 612
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) literele (a) şi (d) ia forma 
unor plăţi anuale suplimentare,

(a) alineatul (1) litera (d) ia forma unor 
plăţi anuale suplimentare,

Or. en

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (1) litera (b) ia forma unor 
plăţi anuale suplimentare, cum ar fi 
plăţile pentru şeptel sau primele pentru 
păşuni,

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (1) litera (b) ia forma unor 
plăţi anuale suplimentare, cum ar fi 
plăţile pentru şeptel sau primele pentru 
păşuni,

eliminat

Or. es

Amendamentul 615
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (1) litera (c) ia forma unei 
majorări a valorii unitare şi/sau a 
numărului drepturilor la plată ale 
agricultorului,

eliminat

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alineatul (1) litera (e) ia forma unor 
plăţi compensatorii astfel cum este 
menţionat la articolul 70.

(d) alineatul (1) litera (e) ia forma unor 
plăţi compensatorii astfel cum este 
menţionat la articolul 27a (nou) din 
Regulamentul (CE) nr. (…) al Consiliului 
privind modificările aduse politicii 
agricole comune prin modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) 
nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 617
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Transferul drepturilor la plată cu 
valori unitare majorate şi a drepturilor 
suplimentare la plată prevăzute la 
alineatul 5 litera (c) poate fi permis numai 
în cazul în care drepturile transferate sunt 
însoţite de transferul unui număr 
echivalent de hectare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendamentul 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul (1) trebuie să fie în conformitate 
cu alte măsuri şi politici comunitare. 

eliminat

Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul (1) trebuie să fie în conformitate 
cu alte măsuri şi politici comunitare. 

(7) Ajutorul pentru măsurile prevăzute la 
alineatul (1) trebuie să fie în conformitate 
cu alte măsuri şi politici comunitare. Ar 
trebui, prin urmare, exact la fel ca în 
cazul politicilor de dezvoltare rurală şi 
regională, să se ţină seama de principiul 
parteneriatelor regionale (metoda 
LEADER) la atribuirea a 20% din 
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fondurile alocate în temeiul prezentului 
articol. 

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 620
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre informează anual 
Comisia cu privire la măsurile prevăzute 
şi dau publicităţii modalităţile şi criteriile 
de repartizare a creditelor, numele 
beneficiarilor şi sumele care le sunt 
alocate.

Or. el

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre colectează fondurile 
necesare pentru acordarea ajutorului 
prevăzut la:

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. es



AM\740073RO.doc 13/47 PE412.067v01-00

RO

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) literele (a), (b), (c) şi (d),
prin aplicarea unei reduceri liniare a 
drepturilor alocate agricultorilor şi/sau din 
rezerva naţională,

(a) alineatul (1) literele (a), (b), (c) şi (d):

(i) prin aplicarea unei reduceri liniare a 
drepturilor alocate agricultorilor,

(ii) prin aplicarea unei reduceri a 
plafoanelor naţionale corespunzătoare 
sectoarelor cu plăţi cuplate,
(iii) din cadrul fondurilor prevăzute la 
articolul 9 alineatul (4),
(iv) din rezerva naţională,

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (1) litera (e) prin aplicarea, 
dacă este cazul, a unei reduceri liniare la 
una sau mai multe plăţi care trebuie 
efectuate către beneficiarii plăţilor în 
cauză în conformitate cu prezentul titlu şi 
în limitele stabilite la alineatele (1) şi (3).

(b) alineatul (1) litera (e) prin aplicarea 
unei reduceri liniare a sumelor prevăzute 
la litera (a) punctele (i) şi (ii) din 
prezenteul alineat.

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care a pus în aplicare 
reţinerile prevăzute la articolul 69 din 
Regulamentul 1728/2003, un stat membru 
poate continua să utilizeze fondurile 
respective pentru sectoarele în care acesta 
a fost aplicat în conformitate cu criteriile 
menţionate la alineatul (1) litera (a) din 
prezentul articol.

Or. es

Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
trebuie să definească condiţiile de acordare 
a ajutorului prevăzute în cadrul prezentei 
secţiuni, în special în vederea asigurării 
coerenţei cu alte măsuri şi politici 
comunitare şi pentru a evita cumularea de 
ajutoare.

(9) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
trebuie să definească condiţiile detaliate de 
acordare a ajutorului şi de aprobare 
oficială din partea sa a sprijinului în 
cauză, prevăzute în cadrul prezentei 
secţiuni, inclusiv criteriile care trebuie 
utilizate pentru desemnarea zonelor şi a 
caracterului degresivşi tranzitoriu al 
sprijinului menţionat la alineatul (1) 
litera (b). Comisia nu poate, sub nicio 
formă, să aprobe un ajutor care este 
incompatibil cu dispoziţiile de 
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reglementare a unei organizări comune a 
pieţei sau care afectează buna funcţionare 
a organizării comune. Comisia va aproba 
astfel de măsuri numai în cazul în care 
contribuţia pozitivă la dezvoltarea 
sectorului este în mod clar mai mare decât 
riscurile de denaturare a concurenţei. 
Orice sprijin acordat în temeiul 
prezentului articol încetează la 1 ianuarie 
2013.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 626
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
trebuie să definească condiţiile de acordare 
a ajutorului prevăzute în cadrul prezentei 
secţiuni, în special în vederea asigurării 
coerenţei cu alte măsuri şi politici 
comunitare şi pentru a evita cumularea de 
ajutoare.

(9) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 128 alineatul (2), 
trebuie să definească condiţiile de acordare 
a ajutorului prevăzute în cadrul prezentei 
secţiuni, în special în vederea asigurării 
coerenţei cu alte măsuri şi politici 
comunitare şi pentru a evita denaturări ale 
concurenţei între statele membre, precum 
şi cumularea de ajutoare. Orice sprijin 
acordat în temeiul prezentului articol 
încetează la 1 ianuarie 2013.

Or. en
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Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 68a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68a
Sistemul comunitar de reasigurare

Comisia Europeană examinează 
posibilitatea introducerii unui sistem de 
reasigurare pentru preţurile de pe piaţă, 
în limita plafonului de cheltuieli al PAC. 
Comisia prezintă un raport pe această 
temă până în decembrie 2009.

Or. es

Justificare

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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Amendamentul 628
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor Ajutor pentru primele de asigurare

Or. nl

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor Asigurarea agricolă

Or. es

Justificare

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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Amendamentul 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor Asigurarea agricolă

Or. es

Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru 
asigurarea culturilor împotriva pierderilor 
datorate fenomenelor meteorologice 
nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele de asigurare 
destinate să compenseze

(a) pagubele produse de fenomene 
meteorologice nefavorabile, care pot fi 
comparate cu dezastrele naturale,
(b) alte pierderi cauzate de fenomene 
meteorologice,
(c) pierderile financiare cauzate de boli la 
animale sau plante sau de infestări cu 
paraziţi.
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Or. es

Amendamentul 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru 
asigurarea culturilor împotriva pierderilor 
datorate fenomenelor meteorologice 
nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele de asigurare 
destinate să compenseze

(a) pagubele produse de fenomene 
meteorologice nefavorabile, care pot fi 
comparate cu dezastrele naturale,
(b) alte pierderi cauzate de fenomene 
meteorologice,
(c) pierderile financiare cauzate de boli la 
animale sau plante sau de infestări cu 
paraziţi.

Or. es

Amendamentul 633
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile 
sau pentru primele de asigurare care 
acoperă pierderile financiare cauzate de 
apariţia unor boli la animale sau plante, 
aşa cum se menţionează la articolul 70 
alineatul (2) litera (b).
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Or. nl

Amendamentul 634
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile, 
pe lângă contribuţiile prevăzute de 
sistemele naţionale de asigurare a 
agricultorilor.

Or. el

Amendamentul 635
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile 
sau fenomenelor meteorologice 
nefavorabile despre care se ştie că 
provoacă pagube.

Or. en

Justificare

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 
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insurance against those ´adverse climatic events´.

Amendamentul 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile.

(1) Statele membre pot acorda contribuţii 
financiare pentru primele pentru asigurarea 
culturilor împotriva pierderilor datorate 
fenomenelor meteorologice nefavorabile, 
în cazul în care au fost luate măsurile de 
precauţie corespunzătoare împotriva 
riscurilor cunoscute.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
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perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol, „măsuri de 
precauţie corespunzătoare” înseamnă, de 
exemplu, cultivarea de plante potrivite 
mediului.

Or. de

Amendamentul 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol,

(a) „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiţii meteorologice care pot fi 
asimilate unui dezastru natural cum ar fi 
gerul, grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi 
care distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat pe 
perioada a trei cicluri de producţie 
anterioare sau într-o perioadă medie de 
trei ani bazată pe o perioadă de cinci ani 
anterioară, excluzând valorile minime şi 
maxime.

(b) „pierderi financiare” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor ca urmare a unor măsuri 
excepţionale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieţei 
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în cauză sau orice pierdere substanţială 
care afectează producţia. Costurile pentru 
care se pot acorda compensaţii în 
conformitate cu alte dispoziţii comunitare 
şi cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri sanitare, 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi financiare.

Or. es

Justificare

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

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol,

(a) „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiţii meteorologice care pot fi 
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asimilate unui dezastru natural cum ar fi 
gerul, grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi 
care distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat pe 
perioada a trei cicluri de producţie 
anterioare sau într-o perioadă medie de 
trei ani bazată pe o perioadă de cinci ani 
anterioară, excluzând valorile minime şi 
maxime.

(b) „pierderi financiare” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor ca urmare a unor măsuri 
excepţionale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieţei 
în cauză sau orice pierdere substanţială 
care afectează producţia. Costurile pentru 
care se pot acorda compensaţii în 
conformitate cu alte dispoziţii comunitare 
şi cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri sanitare, 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi financiare.

Or. es

Amendamentul 640
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, 
excluzând valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat. Pe baza 
legislaţiilor naţionale şi a controalelor pe 
care le efectuează, statele membre 
stabilesc condiţiile de acordare a 
contribuţiilor financiare pentru primele 
de asigurare a recoltei împotriva 
pagubelor produse de fenomene 
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meteorologice nefavorabile.

Or. ro

Justificare

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.

Amendamentul 641
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia, seceta, incendiile 
sau inundaţiile şi care distrug mai mult de 
30% din producţia medie anuală a unui 
agricultor dat sau 10% din zona de 
producţie afectată, în perioada de trei ani 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani, în cazul unui agricultor dat sau al 
zonei afectate, bazată pe o perioadă de 
cinci ani anterioară, excluzând valorile 
minime şi maxime.

Or. el
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Amendamentul 642
Maria Petre

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 30% din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

În sensul prezentului articol „fenomen 
meteorologic nefavorabil” înseamnă 
condiţii meteorologice care pot fi asimilate 
unui dezastru natural cum ar fi gerul, 
grindina, gheaţa, ploaia sau seceta şi care 
distrug mai mult de 20 % din producţia 
medie anuală a unui agricultor dat în 
perioada de trei ani anterioară sau într-o 
perioadă medie de trei ani bazată pe o 
perioadă de cinci ani anterioară, excluzând 
valorile minime şi maxime.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 643
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru sau regiune 
realizează studii specifice în vederea 
obţinerii de date statistice/comparative 
privind culturile principale, precum şi 
culturile mai puţin răspândite, pentru a 
stabili limite obiective pentru primele de 
asigurare.

Or. el
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Amendamentul 644
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fiecare producător poate fi integrat 
în sistemul de asigurare a culturilor, care, 
pe lângă acoperirea de bază pe care o 
oferă, poate acoperi şi riscuri
suplimentare, în funcţie de valoarea 
contribuţiei agricultorului şi de produsele 
de asigurare. Acoperirea de bază poate 
include:
- acoperire suplimentară pentru producţia 
care depăşeşte valoarea minimă stabilită,
- acoperire colectivă, pentru care se 
foloseşte ca bază de calcul producţia 
medie a zonei sau a regiunii,
- produse de asigurare care să garanteze 
venitul agricol, cu condiţia ca riscurile 
care reduc producţia, măresc costurile de 
producţie şi scad competitivitatea şi 
viabilitatea exploataţiilor să fi fost 
identificate.

Or. el

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima de 
asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară 
la 70%, în funcţie de condiţiile climatice 
sau situaţia sectorului în cauză.

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 80% sau 50% din 
prima de asigurare datorată, în 
conformitate cu criteriile menţionate la 
articolul 12 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1857/2006.
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Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 646

José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima de 
asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară 
la 70%, în funcţie de condiţiile climatice 
sau situaţia sectorului în cauză.

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 80% sau 50% din 
prima de asigurare datorată, în 
conformitate cu criteriile menţionate la 
articolul 12 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1857/2006.

Or. es

Justificare

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.
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Amendamentul 647
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima de 
asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară la 
70%, în funcţie de condiţiile climatice sau 
situaţia sectorului în cauză.

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 75 % din prima 
de asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară la 
85 %, în funcţie de condiţiile climatice sau 
situaţia sectorului în cauză.

Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile la contribuţia financiară 
aplicând plafoane corespunzătoare.

Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile la contribuţia financiară 
aplicând plafoane corespunzătoare.

Or. el

Amendamentul 648
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor este stabilită la 60% din prima 
de asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară la 
70%, în funcţie de condiţiile climatice sau 
situaţia sectorului în cauză. Statele membre 
pot limita cuantumul primei eligibile la 
contribuţia financiară aplicând plafoane 
corespunzătoare.

(2) Contribuţia financiară acordată per 
agricultor nu poate depăşi 60% din prima 
de asigurare datorată. Statele membre pot 
decide să crească contribuţia financiară la 
70%, în funcţie de condiţiile climatice, de 
natura şi intensitatea focarului epidemiei
sau în funcţie de situaţia sectorului în 
cauză. Statele membre pot limita 
cuantumul primei eligibile la contribuţia 
financiară aplicând plafoane 
corespunzătoare.

Or. nl
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Amendamentul 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuţia financiară 
acordată per agricultor este 
stabilită la 60% din prima de 
asigurare datorată. Statele 
membre pot decide să crească 
contribuţia financiară la 
70%, în funcţie de condiţiile 
climatice sau situaţia 
sectorului în cauză.

(2) Contribuţia financiară 
acordată per agricultor este 
stabilită la maximum 60% din 
prima de asigurare datorată.
Statele membre pot decide să 
crească contribuţia 
financiară la 70%, în funcţie 
de condiţiile climatice sau 
situaţia sectorului în cauză.

Or. fr

Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordarea primei de asigurare a 
culturii are loc numai în cazul în care 
fenomenul meteorologic nefavorabil a 
fost recunoscut anterior ca atare de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză.

eliminat

Or. es
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Justificare

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.

Amendamentul 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordarea primei de asigurare a 
culturii are loc numai în cazul în care 
fenomenul meteorologic nefavorabil a 
fost recunoscut anterior ca atare de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză.

eliminat

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordarea primei de asigurare a culturii 
are loc numai în cazul în care fenomenul 
meteorologic nefavorabil a fost recunoscut 
anterior ca atare de autoritatea competentă 
a statului membru în cauză. 

(3) Acordarea primei de asigurare a culturii 
are loc numai în cazul în care fenomenul 
meteorologic nefavorabil a fost recunoscut 
anterior ca atare de autoritatea competentă 
a statului membru în cauză şi măsurile de 
prevenire necesare au fost executate 
efectiv. 
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Or. de

Justificare

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plăţile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
totale efectuate pentru înlocuirea 
pierderilor prevăzute la alineatul (1) şi nu 
impun cerinţe sau menţiuni legate de tipul 
sau cantitatea producţiei viitoare.

(4) Plăţile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
efectuate pentru înlocuirea pierderilor 
prevăzute la alineatul (1) şi nu impun 
cerinţe sau menţiuni legate de tipul sau 
cantitatea producţiei viitoare.

Or. es

Justificare

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).

Amendamentul 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plăţile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
totale efectuate pentru înlocuirea 

(4) Plăţile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
efectuate pentru înlocuirea pierderilor 
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pierderilor prevăzute la alineatul (1) şi nu 
impun cerinţe sau menţiuni legate de tipul 
sau cantitatea producţiei viitoare.

prevăzute la alineatul (1) şi nu impun 
cerinţe sau menţiuni legate de tipul sau 
cantitatea producţiei viitoare.

Or. es

Justificare

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).

Amendamentul 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice contribuţie financiară se plăteşte 
direct agricultorului în cauză.

eliminat

Or. es

Justificare

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.
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Amendamentul 656
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice contribuţie financiară se plăteşte 
direct agricultorului în cauză.

(5) Orice contribuţie financiară se plăteşte 
direct agricultorului în cauză. Dacă 
sistemul de asigurare a culturilor este 
gestionat de un grup sau o organizaţie de 
agricultori, compensaţiile sunt vărsate 
către agricultori prin intermediul 
grupului sau organizaţiei în cauză care 
poate încheia contracte de asigurare de 
grup.

Or. el

Amendamentul 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 6 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuţiilor financiare sunt 
cofinanţate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporţie de 40% din cuantumurile 
eligibile ale primelor de asigurare stabilite
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol.

(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuţiilor financiare sunt 
cofinanţate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporţie de 80 % din contribuţia 
financiară determinată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.

Or. fr

Justificare

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.
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Amendamentul 658
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 6 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuţiilor financiare sunt 
cofinanţate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporţie de 40% din cuantumurile 
eligibile ale primelor de asigurare stabilite 
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol. 

(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuţiilor financiare sunt 
cofinanţate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporţie de 50 % din cuantumurile 
eligibile ale primelor de asigurare stabilite 
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol. 

Or. el

Amendamentul 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 70 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 
şi ale plantelor

Fonduri mutuale

Or. es

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 70 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor şi 
ale plantelor

Fonduri mutuale şi de asigurări pentru 
bolile animalelor şi ale plantelor

Or. en

Amendamentul 661
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 
plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale. 

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de o criză prelungită 
demonstrată a factorilor de producţie şi a 
pieţei, la nivel comunitar, naţional şi/sau 
regional, prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale. 

Or. el

Amendamentul 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 
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plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale. 

plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale, cu condiţia să fi fost 
luate măsuri preventive. 

Or. de

Amendamentul 663
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 
plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale.

(1) Statele membre pot acorda compensaţii 
financiare care trebuie plătite agricultorilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea vreunei boli a animalelor sau a 
plantelor prin contribuţii financiare la 
fondurile mutuale şi la primele de 
asigurare împotriva epizootiilor .

Or. en

Amendamentul 664
Katerina Batzeli

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul este complementar faţă de 
sistemele naţionale de asigurare a 
agricultorilor.

Or. el
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Amendamentul 665
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în conformitate 
cu legile naţionale şi care permite 
agricultorilor afiliaţi să încheie o asigurare 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau 
plantelor, caz în care li se acordă plăţi 
compensatorii;

(a) „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în conformitate 
cu legile naţionale şi legislaţia europeană 
ce urmează a fi adoptată, care permite 
agricultorilor afiliaţi să încheie o asigurare, 
în condiţiile stipulate la alineatul (2a),
împotriva pierderilor economice cauzate de 
izbucnirea unei boli contagioase a 
animalelor sau plantelor, caz în care li se 
acordă plăţi compensatorii, sau care 
permite agricultorilor afiliaţi să încheie 
asigurări împotriva pierderilor directe 
provocate de izbucnirea unei focar al unei 
boli contagioase a animalelor sau a 
plantelor, caz în care beneficiază de plăţi 
compensatorii;

Or. en

Amendamentul 666
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepţionale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieţei în 
cauză sau orice pierdere substanţială care 
afectează producţia. Costurile pentru care 
se pot acorda compensaţii în conformitate 
cu alte dispoziţii comunitare şi cele care 
rezultă din punerea în aplicare a unor 
măsuri de sănătate sau veterinare sau 

(b) „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepţionale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieţei în 
cauză, costurile generate în urma unei 
vaccinări de urgenţă sau orice pierdere 
substanţială care afectează producţia. 
Costurile pentru care se pot acorda 
compensaţii în conformitate cu alte 
dispoziţii comunitare şi cele care rezultă 
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fitosanitare nu sunt considerate pierderi 
economice.

din punerea în aplicare a unor măsuri de 
sănătate sau veterinare sau fitosanitare nu 
sunt considerate pierderi economice, cu 
excepţia pierderilor suferite de agricultori 
ca urmare a restricţiilor impuse 
comercializării animalelor ca efect al 
reintroducerii unei vaccinări de urgenţă, 
în sensul articolului 11 alineatul (4) din 
Decizia 90/424/CEE.

Or. nl

Amendamentul 667
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „pierderi directe” înseamnă toate 
costurile directe suportate de un 
agricultor în urma aplicării legislaţiei 
veterinare sau fitosanitare europene.

Or. en

Amendamentul 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „măsuri preventive corespunzătoare” 
înseamnă măsuri prin care se atinge cel 
mai înalt nivel posibil de sănătate animală 
şi vegetală printr-un mod de creştere şi o 
alimentaţie adecvate, precum şi prin 
introducerea unei metode de cultură şi a 
unor soiuri de plante adaptate mediului.

Or. de
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Justificare

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. 

Amendamentul 669
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre instituie pentru 
agricultorii lor, într-un cadru comun care 
urmează a fi stabilit şi să facă parte din 
noua legislaţie europeană, sisteme 
obligatorii de împărţire a costurilor 
destinate compensării costurilor generate 
de apariţia bolilor contagioase la animale. 
Această nouă legislaţie îşi propune să 
prevină finanţarea bolilor viitoare prin 
reducerea veniturilor complementare şi să 
înlăture denaturarea concurenţei între 
agricultorii din diferitele state membre 
survenită ca urmare a disparităţilor între 
cuantumurile ajutoarelor publice 
naţionale acordate în caz de epizootii 
contagioase. Această nouă legislaţie îşi 
propune, de asemenea, să reducă la 
minimum riscurile de infectare şi de 
propagare a bolilor contagioase ale 
animalelor. Statele membre care dispun 
deja de sisteme obligatorii de împărţire a 
costurilor pentru agricultorii lor va trebui 
să le modifice în sensul compatibilităţii 
acestora cu cadrul comun.

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

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Compensaţiile financiare se plătesc 
direct agricultorilor afiliaţi afectaţi de 
pierderile economice din fondurile 
mutuale.

(3) Compensaţiile financiare se plătesc 
direct agricultorilor afiliaţi afectaţi de 
pierderile economice din fondurile 
mutuale, numai dacă au fost luate în 
prealabil măsuri preventive 
corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 671
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Compensaţiile financiare se plătesc 
direct agricultorilor afiliaţi afectaţi de 
pierderile economice din fondurile 
mutuale.

(3) Compensaţiile financiare se plătesc 
direct din fondurile mutuale agricultorilor 
afiliaţi afectaţi de pierderi economice sau 
de pierderi directe.

Or. en

Amendamentul 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – partea introductivă şi litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuţiile financiare prevăzute la 
aliniatul (1) pot viza:

(4) Contribuţiile financiare prevăzute la 
aliniatul (1) pot viza costurile 
administrative pentru crearea fondului 
mutual, repartizate pe o perioadă de maxim 
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trei ani;
(a) costurile administrative pentru crearea 
fondului mutual, repartizate pe o perioadă 
de maxim trei ani;

Or. es

Amendamentul 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rambursarea capitalului şi a 
dobânzilor aferente împrumuturilor 
comerciale încheiate de fondul mutual, cu 
scopul de a plăti compensaţii financiare 
agricultorilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cuantumurile plătite din capitalul 
social al fondului mutual sub formă de 
compensaţie financiară acordată 
agricultorilor.

eliminat

Or. es



AM\740073RO.doc 43/47 PE412.067v01-00

RO

Amendamentul 675
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costul primelor de asigurare: durata 
minimă şi cea maximă a împrumuturilor 
comerciale eligibile pentru contribuţia 
financiară sunt stabilite de Comisie în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 127 alineatul (2).
În cazul în care compensaţia financiară 
se plăteşte din fond în conformitate cu 
litera (c), contribuţia financiară publică 
urmează acelaşi ritm ca şi cel prevăzut 
pentru un împrumut comercial cu durată 
minimă.

Or. en

Amendamentul 676
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu aduce atingere niciunor 
drepturi ale statelor membre de a 
compensa, parţial sau integral, participarea 
lor la finanţarea contribuţiilor financiare 
prin sisteme obligatorii de responsabilitate 
colectivă în sectoarele în cauză.

Primul paragraf nu aduce atingere niciunor 
drepturi ale statelor membre de a
compensa, parţial sau integral, participarea 
lor la finanţarea contribuţiilor financiare 
prin sisteme obligatorii de responsabilitate 
colectivă în sectoarele în cauză din acest 
moment până la punerea în aplicare a 
noii legislaţii europene care va crea un 
cadru pentru instituirea obligatorie de 
către statele membre a unor sisteme de 
împărţire a costurilor în caz de epizootii 
contagioase.

Or. en
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Amendamentul 677
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăţilor compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
administrarea şi controlul normelor 
respective.

(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăţilor compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
administrarea şi controlul normelor 
respective. Aceste norme trebuie să 
respecte noul cadru comun care trebuie 
să facă parte din noua legislaţie 
europeană, după cum stipulează alineatul 
(2a).

Or. en

Amendamentul 678
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Compensaţiile financiare acordate în 
baza acestui articol nu trebuie să se 
suprapună cu fondurile puse la dispoziţie 
prin intermediul DG Sanco.

Or. ro

Justificare

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.
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Amendamentul 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 5 – articolul 70a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a
Ajutoare specifice pentru producătorii de 

lapte
(1) În cazul în care, în cadrul unui 
exerciţiu financiar, în rubrica 2 a 
cadrului financiar rămâne, potrivit 
previziunilor cheltuielilor efectuate 
conform sistemului de alertă prevăzut 
prin regulamentul CE nr. 1290/2005, o 
marjă de cel puţin 600 milioane de euro, 
suma respectivă, minus marja 
menţionată, este pusă la dispoziţie pentru
ajutoare specifice producătorilor de lapte.
(2) Comisia prezintă Parlementului 
European şi Consiliului, simultan cu 
propunerea de proiect de buget pentru 
anul financiar în cauză, o evaluare a 
nevoilor medii specifice pentru 
producătorii de lapte.
(3) Ajutoarele specifice pentru 
producătorii de lapte pot fi mobilizate 
pentru următoarele tipuri de măsuri:
(a) sprijin specific în sensul literei (b) de 
la articolul 68 alineatul (1) din prezentul 
regulament;
(b) măsuri în sensul articolului 20 şi al 
literei (a) de la articolul 36 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în 
măsura în care acestea contribuie în mod 
direct la sprijinirea exploataţiilor agricole.
(4) Statele membre informează Comisia, 
în baza propunerii de proiect de buget, în 
conformitate cu alineatul (2), cel mai 
târziu la 15 octombrie din anul în cauză, 
în legătură cu natura măsurilor aplicate 
în sensul alineatului (3).
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(5) Repartizarea fondurilor alocate 
ajutoarelor specifice pentru producătorii 
de lapte în diferitele state membre se 
efectuează în funcţie de cantităţile de 
referinţă din fiecare state membru în 
sensul anexei I din Regulamentul (CE) 
nr. 1788/2003.
(6) Întreprinderile din sectorul lactatelor 
pot obţine un venit suplimentar dacă îşi 
îndeplinesc îndatoririle legate de 
conservarea peisajului. Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
împreună cu previziunile financiare 
pentru perioada de după 2013, o 
propunere privind modul în care ar putea 
fi structurate programele de fonduri 
structurale şi programele de dezvoltare 
rurală pentru atingerea acestui scop.

Or. de

Amendamentul 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 5 – articolul 70a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a

Ajutoare specifice pentru producătorii de 
lapte

(1) În cazul în care, în cadrul unui 
exerciţiu financiar, în rubrica 2 a 
cadrului financiar rămâne, potrivit 
previziunilor cheltuielilor efectuate 
conform sistemului de alertă prevăzut 
prin regulamentul CE nr. 1290/2005, o 
marjă de cel puţin 600 milioane de euro, 
suma respectivă, minus marja 
menţionată, este pusă la dispoziţie pentru 
ajutoare specifice producătorilor de lapte.
(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, simultan cu 
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propunerea de proiect de buget pentru 
anul financiar în cauză, o evaluare a 
nevoilor medii specifice pentru 
producătorii de lapte.
(3) Ajutoarele specifice pentru 
producătorii de lapte pot fi mobilizate 
pentru următoarele tipuri de măsuri:
(a) sprijin specific în sensul literei (b) de 
la articolul 68 alineatul (1) din prezentul 
regulament;
(b) măsuri în sensul articolului 20 şi al 
literei (a) de la articolul 36 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în 
măsura în care acestea contribuie în mod 
direct la sprijinirea exploataţiilor agricole.
(4) Statele membre informează Comisia, 
în baza propunerii de proiect de buget, în 
conformitate cu alineatul (2), cel mai 
târziu la 15 octombrie din anul în cauză, 
în legătură cu natura măsurilor aplicate 
în sensul alineatului (3).
(5) Repartizarea fondurilor alocate 
ajutoarelor specifice pentru producătorii 
de lapte în diferitele state membre se 
efectuează în funcţie de cantităţile de 
referinţă din fiecare state membru în 
sensul anexei I din Regulamentul (CE) 
nr. 1788/2003.

Or. de
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