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Ändringsförslag 602
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i punkt 1 
leden a, b och e får inte överskrida 2,5 % 
av de nationella taken enligt artikel 41; 
medlemsstaterna får fastställa egna 
undertak per åtgärd.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 603
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i punkt 1 
leden a, b och e får inte överskrida 2,5 % 
av de nationella taken enligt artikel 41; 
medlemsstaterna får fastställa egna 
undertak per åtgärd.

utgår

Or. el

Motivering

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
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.
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Ändringsförslag 604
Peter Baco

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i punkt 
1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

4. Medlemsstaterna får fastställa egna 
undertak per åtgärd.

Or. sk

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
10 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

Or. es

Motivering

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.
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Ändringsförslag 606
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
5 % av de nationella taken enligt artikel 41; 
medlemsstaterna får fastställa egna 
undertak per åtgärd.

Or. ro

Motivering

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

Ändringsförslag 607
Kyösti Virrankoski

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a och b får inte överskrida 
en procentandel i enlighet med rådets 
beslut 94/800/EG av den 
22 december 1994 om ingående, på 
Europeiska gemenskapens vägnar – såvitt 
avser frågor som omfattas av dess 
behörighet – av de överenskommelser som 
är resultatet av de multilaterala 
förhandlingarna inom Uruguayrundan 
(1986–1994)1. Medlemsstaterna får 
fastställa egna undertak per åtgärd.

____________
1 EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

Or. en
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Motivering

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte 
överskrida 2,5 % av de nationella taken 
enligt artikel 41; medlemsstaterna får 
fastställa egna undertak per åtgärd.

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 måste med säkerhet uppfylla 
villkoren i WTO:s gröna box.

Or. en

Motivering

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box. Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.

Ändringsförslag 609
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd. Begränsningen 
enligt denna punkt gäller dock inte de 
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medlemsstater som tillämpar artikel 69 i 
förordning (EG) nr 1782/2003.

Or. el

Motivering

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Ändringsförslag 610
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a, b och e får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

4. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a och b får inte överskrida 
2,5 % av de nationella taken enligt 
artikel 41; medlemsstaterna får fastställa 
egna undertak per åtgärd.

Or. it

Motivering

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione), per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori causati 
da malattie degli animali e delle piante.
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Ändringsförslag 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd enligt punkt 1.a och 1.d ska 
beviljas som årligt extra stöd.

a) Stöd enligt punkt 1 a, 1 b och 1 d ska 
beviljas som årligt extra stöd.

Or. es

Ändringsförslag 612
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd enligt punkt 1.a och 1.d ska 
beviljas som årligt extra stöd.

a) Stöd enligt punkt 1 d ska beviljas som 
årligt extra stöd.

Or. en

Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Ändringsförslag 613
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd enligt punkt 1.b ska beviljas i form 
av årligt extra stöd, som stöd per djur eller 
stöd till gräsmark.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd enligt punkt 1.b ska beviljas i form 
av årligt extra stöd, som stöd per djur eller 
stöd till gräsmark.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 615
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd enligt punkt 1.c ska beviljas som 
en ökning av enhetsvärdet och/eller av 
antalet stödrättigheter.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd enligt punkt 1.e ska beviljas i form 
av ersättning i enlighet med artikel 70.

d) Stöd enligt punkt 1.e ska beviljas i form 
av ersättning i enlighet med artikel 27a 
(ny) i rådets förordning (EG) nr .../... om 
ändring av förordningarna (EG) 
nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007 och (EG) 
nr .../2008 i syfte att anpassa den 



PE412.067v01-00 10/46 AM\740073SV.doc

SV

gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 617
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Överföring av stödrättigheter med 
höjda enhetsvärden och av extra 
stödrättigheter enligt punkt 5.c ska endast 
tillåtas om överföringen åtföljs av en 
överföring av motsvarande antal hektar.

utgår

Or. en

Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Ändringsförslag 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd som beviljas för de åtgärder som 
avses i punkt 1 ska vara förenligt med 
andra gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik.

utgår

Or. it
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Motivering

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Ändringsförslag 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd som beviljas för de åtgärder som 
avses i punkt 1 ska vara förenligt med 
andra gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik.

7. Stöd som beviljas för de åtgärder som 
avses i punkt 1 ska vara förenligt med 
andra gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik. Därför måste man 
precis som i politiken för 
landsbygdsutveckling och regional 
utveckling ta hänsyn till principen för de 
regionala partnerskapen 
(Leader-metoden) vid tilldelningen av 
20 % av de medel som beviljas enligt 
denna artikel. 

Or. de

Motivering

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.
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Ändringsförslag 620
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska varje år 
informera kommissionen om planerade 
åtgärder och tillkännage vilken metod och 
vilka kriterier som använts vid 
medelstilldelningen samt namnen på de 
stödberättigade och hur stora belopp de 
fått.

Or. el

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8  inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska uppbringa de 
medel som behövs för de stöd som avses

8. Medlemsstaterna ska samla in de medel 
som behövs för de stöd som avses

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i punkterna 1.a–d genom en linjär 
minskning av de stödrättigheter som har 
beviljats jordbrukarna och/eller av 
stödrättigheter från de nationella 
reserverna,

a) i punkterna 1.a–d:
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i) genom en linjär minskning av de 
stödrättigheter som har beviljats 
jordbrukarna,
ii) genom en minskning av de nationella 
taken för sektorer med kopplade stöd, 
iii) från de medel som avses i artikel 9.4,
iv) från de nationella reserverna,

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i punkt 1.e, vid behov genom linjär 
minskning av ett eller flera av de stöd som 
på grundval av denna avdelning ska 
betalas ut till stödmottagarna inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 1 och 3.

b) i punkt 1.e, genom linjär minskning av 
de åtgärder som avses i led a i och ii i 
denna punkt.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om en medlemsstat har gjort 
kvarhållanden i enlighet med artikel 69 i 
förordning (EG) nr 1788/2003, kan 
medlemsstaten fortsätta att anslå dessa 
medel till de sektorer där denna artikel 
tillämpas i enlighet med de kriterier som 
fastställs i punkt 1 a i denna artikel.

Or. es
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Motivering

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

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

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2, 
definiera villkoren för beviljande av stöd 
enligt detta avsnitt och därvid särskilt se 
till att villkoren är förenliga med andra 
gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik och att det inte 
förekommer någon kumulering av stöd.

9. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2, 
definiera de detaljerade villkoren för 
beviljande av stöd och för kommissionens 
formella godkännande av det stöd som 
avses i detta avsnitt, inbegripet kriterierna 
för fastställandet av området och den 
tillfälliga och gradvist avtagande 
karaktären för det stöd som avses i 
punkt 1 b. Kommissionen får inte under 
några omständigheter godkänna ett stöd 
som är oförenligt med bestämmelserna för 
en gemensam organisation av marknaden 
eller som skulle inverka på denna 
gemensamma organisations funktion. 
Kommissionen kommer endast att 
godkänna sådana åtgärder om det positiva
bidraget till utvecklingen av sektorn klart 
överväger riskerna för snedvridningar av 
konkurrensen. Allt stöd som beviljas 
enligt denna artikel ska upphöra den 
1 januari 2013.

Or. en

Motivering

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.
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Ändringsförslag 626
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2, 
definiera villkoren för beviljande av stöd 
enligt detta avsnitt och därvid särskilt se till 
att villkoren är förenliga med andra 
gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik och att det inte 
förekommer någon kumulering av stöd.

9. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2, 
definiera villkoren för beviljande av stöd 
enligt detta avsnitt och därvid särskilt se till 
att villkoren är förenliga med andra 
gemenskapsåtgärder och annan 
gemenskapspolitik för att undvika 
snedvridningar av konkurrensen mellan 
medlemsstaterna och kumulering av stöd. 
Allt stöd som beviljas enligt denna artikel 
ska upphöra den 1 januari 2013.

Or. en

Motivering

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

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

Förslag till förordning
Artikel 68a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 68a
Gemenskapsomfattande 
återförsäkringssystem

Kommissionen ska undersöka möjligheten 
att införa ett återförsäkringssystem för 
marknadspriserna inom taket för 
utgifterna för den gemensamma 
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jordbrukspolitiken. Kommissionen ska i 
detta avseende utarbeta en rapport före 
december 2009.

Or. es

Motivering

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.

Ändringsförslag 628
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skördeförsäkring Bidrag till försäkringspremier

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skördeförsäkring Jordbruksförsäkring

Or. es

Motivering

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
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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.

Ändringsförslag 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skördeförsäkring Jordbruksförsäkring

Or. es

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
försäkringar som täcker
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a) förluster som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer,
b) andra förluster som orsakas av 
väderförhållandena,
c) ekonomiska förluster som orsakas av 
djur- och växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

Or. es

Ändringsförslag 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
försäkringar som täcker

a) förluster som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer,
b) andra förluster som orsakas av 
väderförhållandena,
c) ekonomiska förluster som orsakas av 
djur- och växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

Or. es
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Ändringsförslag 633
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden eller ekonomiska
förluster som orsakas av utbrott av djur-
och växtsjukdomar, vilket det hänvisas till 
i artikel 70.2 b.

Or. nl

Ändringsförslag 634
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden; detta stöd ska 
komplettera de nationella 
jordbruksförsäkringssystemen.

Or. el
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Ändringsförslag 635
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden eller ogynnsamma 
väderförhållanden som man vet orsakar 
skador.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden, om lämpliga 
förebyggande åtgärder mot kända risker 
har vidtagits.

Or. de



AM\740073SV.doc 21/46 PE412.067v01-00

SV

Motivering

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Ändringsförslag 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

Med lämpliga förebyggande åtgärder 
avses enligt denna artikel exempelvis 
odling av växter som är anpassade till 
rådande förhållanden.

Or. de

Ändringsförslag 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 

För tillämpningen av denna artikel avses 
med 
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sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

a) ogynnsamma väderförhållanden: sådana 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, dvs. frost, hagel, is, regn 
eller torka som förstör mer än 30 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under de tre föregående 
produktionscyklerna eller under tre år 
inom föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.

b) ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en 
jordbrukare vidtar för att minska 
leveranserna till en viss marknad eller till 
följd av avsevärt produktionsbortfall. De 
kostnader för vilka det kan beviljas 
ersättning på grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och de 
kostnader som uppstår till följd av andra 
åtgärder på områdena djur- och 
hälsoskydd och växtskydd ska inte 
betraktas som ekonomiska förluster.

Or. es

Motivering

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74, 

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C 319 de 27.12.2006)
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- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med 

a) ogynnsamma väderförhållanden: sådana 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, dvs. frost, hagel, is, regn 
eller torka som förstör mer än 30 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under de tre föregående 
produktionscyklerna eller under tre år 
inom föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.

b) ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en 
jordbrukare vidtar för att minska 
leveranserna till en viss marknad eller till 
följd av avsevärt produktionsbortfall. De 
kostnader för vilka det kan beviljas 
ersättning på grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och de 
kostnader som uppstår till följd av andra 
åtgärder på områdena djur- och 
hälsoskydd och växtskydd ska inte 
betraktas som ekonomiska förluster.
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Or. es

Ändringsförslag 640
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena 
inte ska medräknas.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare. 
Medlemsstaterna ska på grundval av sin 
nationella lagstiftning och de kontroller 
som genomförs fastställa villkoren för att 
bevilja ekonomiskt bidrag till 
premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

Or. ro

Motivering

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Ändringsförslag 641
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses För tillämpningen av denna artikel avses 
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med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn, torka, bränder och 
översvämningar som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen för 
en jordbrukare eller 10 % av produktionen 
i ett drabbat område under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

Or. el

Ändringsförslag 642
Maria Petre

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 20 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

Or. ro

Motivering

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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Ändringsförslag 643
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat eller region ska 
utarbeta särskilda studier med 
statistiska/försäkringstekniska uppgifter 
både om de viktigaste grödorna och om 
mindre spridda grödor, så att 
försäkringspremierna kan spridas på ett 
objektivt sätt.

Or. el

Ändringsförslag 644
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Alla producenter får ingå i 
skördeförsäkringssystemet, som utöver 
grundskyddet även får omfatta andra 
risker i enlighet med jordbrukarens 
premie och försäkringsprodukterna.
Grundskyddet kan bland annat omfatta
– tilläggsskydd för produktion som 
överstiger minimiproduktionen, 
– gruppskydd baserat på den 
genomsnittliga produktionen i området 
eller regionen,
– försäkringsprodukter som säkrar 
jordbruksinkomsterna mot risker som 
minskar produktionen, ökar kostnaderna 
för insatsmedel och minskar 
jordbruksföretagens konkurrenskraft och 
överlevnadsförmåga. 

Or. el
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Ändringsförslag 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien.
Medlemsstaterna får besluta att höja 
stödet till 70 % om 
väderleksförhållandena eller situationen i 
den berörda sektorn så kräver.

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 80 % eller 50 % av 
försäkringspremien i enlighet med 
kriterierna i artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr 1857/2006.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien.
Medlemsstaterna får besluta att höja 
stödet till 70 % om 
väderleksförhållandena eller situationen i 
den berörda sektorn så kräver.

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 80 % eller 50 % av 
försäkringspremien i enlighet med 
kriterierna i artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr 1857/2006.

Or. es
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Motivering

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

Ändringsförslag 647
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien. 
Medlemsstaterna får besluta att höja stödet 
till 70 % om väderleksförhållandena eller 
situationen i den berörda sektorn så kräver.

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 75 % av försäkringspremien. 
Medlemsstaterna får besluta att höja stödet 
till 85 % om väderleksförhållandena eller 
situationen i den berörda sektorn så kräver.

Or. el

Ändringsförslag 648
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien. 
Medlemsstaterna får besluta att höja stödet 
till 70 % om väderleksförhållandena eller 
situationen i den berörda sektorn så kräver. 

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
får inte uppgå till mer än 60 % av 
försäkringspremien. Medlemsstaterna får 
besluta att höja stödet till 70 % om 
väderleksförhållandena, ett 
sjukdomsutbrotts art och svårighetsgrad 
eller situationen i den berörda sektorn så 
kräver. 
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Or. nl

Ändringsförslag 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien. 
Medlemsstaterna får besluta att höja stödet 
till 70 % om väderleksförhållandena eller 
situationen i den berörda sektorn så kräver.

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till högst 60 % av 
försäkringspremien. Medlemsstaterna får 
besluta att höja stödet till 70 % om 
väderleksförhållandena eller situationen i 
den berörda sektorn så kräver.

Or. fr

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till försäkringspremier ska endast 
beviljas i de fall de ogynnsamma 
väderförhållandena har konstaterats 
officiellt av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ifråga.

utgår

Or. es
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Motivering

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Ändringsförslag 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till försäkringspremier ska endast 
beviljas i de fall de ogynnsamma 
väderförhållandena har konstaterats 
officiellt av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ifråga.

utgår

Or. es

Motivering

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Ändringsförslag 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till försäkringspremier ska endast 
beviljas i de fall de ogynnsamma 
väderförhållandena har konstaterats 
officiellt av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ifråga.

3. Stöd till försäkringspremier ska endast 
beviljas i de fall de ogynnsamma 
väderförhållandena har konstaterats 
officiellt av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ifråga och nödvändiga 
förebyggande åtgärder verkligen har 
vidtagits.
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Or. de

Motivering

Siehe Begründung Abschnitt 1.

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

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda
kostnaderna för de förluster som avses i 
punkt 1 och det får inte ställas några krav 
på vilken typ av produkter som kommer att 
produceras i framtiden och inte heller på 
vilka kvantiteter som kommer att 
produceras.

4. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för kostnaderna för de 
förluster som avses i punkt 1 och det får 
inte ställas några krav på vilken typ av 
produkter som kommer att produceras i 
framtiden och inte heller på vilka 
kvantiteter som kommer att produceras.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsutbetalningarna får som 4. Försäkringsutbetalningarna får som 
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högst kompensera för de sammanlagda
kostnaderna för de förluster som avses i 
punkt 1 och det får inte ställas några krav 
på vilken typ av produkter som kommer att 
produceras i framtiden och inte heller på 
vilka kvantiteter som kommer att 
produceras.

högst kompensera för kostnaderna för de 
förluster som avses i punkt 1 och det får 
inte ställas några krav på vilken typ av 
produkter som kommer att produceras i 
framtiden och inte heller på vilka 
kvantiteter som kommer att produceras.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stödet ska betalas ut direkt till den 
berörda jordbrukaren.

utgår

Or. es

Motivering

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
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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Ändringsförslag 656
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stödet ska betalas ut direkt till den 
berörda jordbrukaren.

5. Stödet ska betalas ut direkt till den 
berörda jordbrukaren. Om 
skördeförsäkringssystemet förvaltas av en 
jordbrukssammanslutning eller 
jordbruksorganisation ska ersättningen 
betalas ut till jordbrukarna via deras 
respektive sammanslutning eller 
organisation, som även får sluta avtal om 
gruppförsäkring.

Or. el

Ändringsförslag 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gemenskapen ska samfinansiera 
medlemsstaternas utgifter för stödet med 
hjälp av medel från de fonder som avses i 
artikel 68.1 och samfinansieringen ska avse 
upp till 40 % av de stödberättigande 
premiebelopp som fastställs i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.

6. Gemenskapen ska samfinansiera 
medlemsstaternas utgifter för stödet med 
hjälp av medel från de fonder som avses i 
artikel 68.1 och samfinansieringen ska avse 
upp till 80 % av det ekonomiska stöd som 
fastställs i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel.

Or. fr

Motivering

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



PE412.067v01-00 34/46 AM\740073SV.doc

SV

Ändringsförslag 658
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 6  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gemenskapen ska samfinansiera 
medlemsstaternas utgifter för stödet med 
hjälp av medel från de fonder som avses i 
artikel 68.1 och samfinansieringen ska avse 
upp till 40 % av de stödberättigande 
premiebelopp som fastställs i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.

6. Gemenskapen ska samfinansiera 
medlemsstaternas utgifter för stödet med 
hjälp av medel från de fonder som avses i 
artikel 68.1 och samfinansieringen ska avse 
upp till 50 % av de stödberättigande 
premiebelopp som fastställs i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.

Or. el

Ändringsförslag 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 70 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma jordbruksfonder mot djur-
och växtsjukdomar

Gemensamma jordbruksfonder

Or. es

Motivering

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
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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Ändringsförslag 660
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 70 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma jordbruksfonder mot djur-
och växtsjukdomar

Gemensamma jordbruksfonder och 
försäkringar mot djur- och växtsjukdomar

Or. en

Ändringsförslag 661
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar eller till följd av 
en bekräftad långvarig kris som rör 
användningen av insatsmedel och 
marknaden på europeisk, nationell eller 
regional nivå, genom att medlemsstaterna 
ger ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder.

Or. el

Ändringsförslag 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
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djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.

djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder, om lämpliga 
förebyggande åtgärder har vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 663
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder och till 
premiekostnader för försäkringar mot 
djursjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 664
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fonderna ska komplettera de 
nationella jordbruksförsäkringssystemen. 

Or. el
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Ändringsförslag 665
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensam fond: ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till jordbrukare som drabbas 
av ekonomiska förluster till följd av utbrott 
av djur- och växtsjukdomar,

(a) gemensam fond: ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag och kommande 
EU-lagstiftning; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden i enlighet med 
villkoren i punkt 2a och fonden betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av
smittsamma djur- och växtsjukdomar eller 
till anslutna jordbrukare som drabbas av 
direkta förluster till följd av utbrott av 
smittsamma djur- och växtsjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 666
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en jordbrukare 
vidtar för att minska leveranserna till en 
viss marknad eller till följd av avsevärt 
produktionsbortfall. De kostnader för vilka 
det kan beviljas ersättning på grundval av 
andra gemenskapsbestämmelser och de 
kostnader som uppstår till följd av andra 
åtgärder på områdena djur- och hälsoskydd 
och växtskydd ska inte betraktas som 
ekonomiska förluster.

b) ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en jordbrukare 
vidtar för att minska leveranserna till en 
viss marknad, kostnader till följd av 
nödvaccination eller avsevärt 
produktionsbortfall. 
De kostnader för vilka det kan beviljas 
ersättning på grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och de kostnader 
som uppstår till följd av andra åtgärder på 
områdena djur- och hälsoskydd och 
växtskydd ska inte betraktas som 
ekonomiska förluster, utom förluster som 
jordbrukarna drabbas av på grund av 
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restriktioner för handeln med djur till 
följd av återinförande av nödvaccination 
enligt artikel 11.4 i beslut 90/424/EEG.

Or. nl

Ändringsförslag 667
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) direkt förlust: alla direkta kostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
genomförandet av EU:s veterinära och 
fytosanitära lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) lämpliga förebyggande åtgärder: 
åtgärder för att nå en så hög nivå som 
möjligt för djurhälsa och växtskydd 
genom djurvänlig uppfödning och 
utfodring av djur samt förädling och 
odling av växtsorter som är anpassade till 
rådande förhållanden. 

Or. de

Motivering

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe nur dann 
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unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen. 

Ändringsförslag 669
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater ska, inom en 
gemensam ram som ska utarbetas och 
ingå i den nya EU-lagstiftningen, införa 
obligatoriska system för 
kostnadsfördelning för sina jordbrukare, 
avsedda att ersätta kostnader som uppstått 
till följd av utbrott av smittsamma 
djursjukdomar. Denna nya lagstiftning 
syftar till att förhindra att framtida utbrott 
måste finansieras genom minskat 
inkomststöd och att avskaffa 
snedvridningar av konkurrensen mellan 
jordbrukare från olika medlemsstater på 
grund av skillnader i nationella offentliga 
bidrag till kostnaderna vid utbrott av 
smittsamma djursjukdomar. Den nya 
lagstiftningen syftar också till att 
uppmuntra jordbrukarna att minimera 
riskerna för infektion och spridning av 
smittsamma djursjukdomar. De 
medlemsstater som redan har 
obligatoriska system för 
kostnadsfördelning för sina jordbrukare 
ska ändra dessa system så att de blir 
förenliga med den gemensamma ramen.

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

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De gemensamma fonderna ska betala ut 
ersättningen direkt till de anslutna 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster.

3. De gemensamma fonderna ska betala ut 
ersättningen direkt till de anslutna 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster, om dessa har vidtagit lämpliga 
förebyggande åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 671
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De gemensamma fonderna ska betala ut 
ersättningen direkt till de anslutna 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster.

3. De gemensamma fonderna ska betala ut 
ersättningen direkt till de anslutna 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster eller direkta förluster.

Or. en

Ändringsförslag 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 får avse

4. De ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 får avse de administrativa 
kostnaderna för att starta jordbruksfonden, 
fördelade på som högst tre år

a) de administrativa kostnaderna för att 
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starta den gemensamma fonden, fördelade 
på som högst tre år,

Or. es

Ändringsförslag 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återbetalning av kapital och ränta 
avseende de lån på marknadsvillkor som 
en gemensam fond tecknar för att kunna 
betala ut ekonomisk ersättning till 
jordbrukare,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de belopp som en gemensam fond 
betalar ut från sitt kapital i form av 
ekonomisk ersättning till jordbrukare.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 675
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) kostnaderna för försäkringspremier: 
den kortaste respektive längsta löptiden 
för lån som berättigar till ekonomiskt 
bidrag ska fastställas av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 127.2.
I de fall då fonden betalar ut ekonomisk 
ersättning i enlighet med led c ska det 
ekonomiska bidraget från medlemsstaten 
betalas ut enligt samma tidsplan som för 
ett lån med den kortaste godkända 
löptiden.

Or. en

Ändringsförslag 676
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oaktat första stycket får medlemsstaterna 
välja att täcka hela eller delar av sin 
finansiering av de ekonomiska bidragen 
genom obligatoriska system för kollektivt 
ansvar i de berörda sektorerna.

Oaktat första stycket får medlemsstaterna 
välja att täcka hela eller delar av sin 
finansiering av de ekonomiska bidragen 
genom obligatoriska system för kollektivt 
ansvar i de berörda sektorerna fram till den 
nya EU-lagstiftningen genomförs, vilken 
skapar en ram för ett obligatoriskt 
införande i alla medlemsstater av system 
för kostnadsfördelning vid utbrott av 
smittsamma djursjukdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 677
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
tillsyn vad gäller sådana regler.

7. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
tillsyn vad gäller sådana regler. Dessa 
regler ska överensstämma med den 
gemensamma ram som ska ingå i den nya 
EU-lagstiftning som avses i punkt 2a. 

Or. en

Ändringsförslag 678
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Ekonomisk ersättning som beviljas 
med stöd av denna artikel får inte läggas 
till de medel som ställs till förfogande via 
generaldirektoratet för hälsa och 
konsumentskydd.

Or. ro

Motivering

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

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 5 – artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Särskilt stöd till mjölkproducenter

1. Om det för ett budgetår på grundval av 
utgiftsprognosen enligt det 
varningssystem som inrättats genom 
förordning (EG) nr 1290/2005 ska medges 
en marginal under rubrik 2 i 
budgetramen på minst 600 miljoner euro, 
ska detta belopp, med avdrag för denna 
marginal, göras tillgängligt för särskilt 
stöd till mjölkproducenter. 
2. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet, samtidigt 
med det preliminära budgetförslaget för 
budgetåret, lägga fram de beräknade 
anslagen för särskilt stöd till 
mjölkproducenter. 
3. Särskilt stöd till mjölkproducenter kan 
beviljas för följande åtgärdsområden: 
a) Särskilt stöd enligt artikel 68.1 b i 
denna förordning.
b) Åtgärder enligt artiklarna 20 och 36 a i 
förordning (EG) nr 1698/2005, om de 
direkt främjar jordbruksföretag. 
4. Medlemsstaterna ska senast den 
15 oktober det berörda året på grundval 
av det preliminära budgetförslaget enligt 
punkt 2 meddela kommissionen vilka 
åtgärder som kommer att tillämpas enligt 
punkt 3.
5. Det särskilda stödet till 
mjölkproducenter ska fördelas mellan 
medlemsstaterna enligt de nationella 
referenskvantiteter som fastställs i bilaga 
I i förordning (EG) nr 1788/2003.
6. Företag inom mjölksektorn kan få 
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ytterligare inkomster om de genomför 
landskapsvårdande åtgärder. 
Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet, samtidigt 
med budgetplanen för perioden från och 
med 2013, lägga fram ett förslag om hur 
programmen för strukturfonderna och för 
landsbygdsutveckling kan utformas.

Or. de

Ändringsförslag 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 5 – artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Särskilt stöd till mjölkproducenter

1. Om det för ett budgetår på grundval av 
utgiftsprognosen enligt det 
varningssystem som inrättats genom 
förordning (EG) nr 1290/2005 ska medges 
en marginal under rubrik 2 i 
budgetramen på minst 600 miljoner euro, 
ska detta belopp, med avdrag för denna 
marginal, göras tillgängligt för särskilt 
stöd till mjölkproducenter. 
2. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet, samtidigt 
med det preliminära budgetförslaget för 
budgetåret, lägga fram de beräknade 
anslagen för särskilt stöd till 
mjölkproducenter. 
3. Särskilt stöd till mjölkproducenter kan 
beviljas för följande åtgärdsområden: 
a) Särskilt stöd enligt artikel 68.1 b i 
denna förordning.
b) Åtgärder enligt artiklarna 20 och 36 a i 
förordning (EG) nr 1698/2005, om de 
direkt främjar jordbruksföretag. 
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4. Medlemsstaterna ska senast den 
15 oktober det berörda året på grundval 
av det preliminära budgetförslaget enligt 
punkt 2 meddela kommissionen vilka 
åtgärder som kommer att tillämpas enligt 
punkt 3.
5. Det särskilda stödet till 
mjölkproducenter ska fördelas mellan 
medlemsstaterna enligt de nationella 
referenskvantiteter som fastställs i 
bilaga I i förordning (EG) nr 1788/2003.

Or. de
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