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Ändringsförslag 2506
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner 
eller särskilda typer av jordbruk som 
ingår i sektorerna och som är särskilt 
viktiga av ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl: spannmål, oljeväxter, 
proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 

Kopplat inkomststöd får beviljas alla
sektorer och de produktioner eller särskilda 
typer av jordbruk som ingår i sektorerna 
om de är strategiskt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl, så som det anges i den nationella 
strategiska planen.
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sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

Or. it

Ändringsförslag 2508
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

Kopplat inkomststöd får beviljas alla
sektorer och de produktioner eller särskilda 
typer av jordbruk som ingår i sektorerna 
om de är strategiskt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl, enligt redovisningen i den nationella 
strategiska planen eller i dess årliga 
revideringar.

Or. it

Motivering

Förslaget till förordning ger möjlighet att bevilja stöd kopplat till avkastningen för en mycket 
bred lista över sektorer och produktioner med bara få undantag. Jag anser att undantagen är 
olämpliga. New Delivery Model medger en fördjupad värdering i den nationella strategiska 
planen av sektorer som är strategiskt viktiga för medlemsstaten och för vilka den 
socioekonomiska situationen motiverar behovet av ett kopplat inkomststöd.
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Ändringsförslag 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
jordbrukssektorer och de produktioner 
eller särskilda typer av jordbruk som ingår 
i sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl.

Or. en

Motivering

Kopplat inkomststöd i enlighet med WTO:s regler är av yttersta vikt för att upprätthålla den 
ekonomiska aktiviteten och stödja sysselsättningen i landsbygdsområden, och dessa bidrag 
bör därför behållas och omfatta fler områden och ambitiösare ekonomiska resurser.

Ändringsförslag 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: ris, mjölk och mjölkprodukter, får-
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trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

och getkött, nöt- och kalvkött.

Or. de

Ändringsförslag 2511
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner 
eller särskilda typer av jordbruk som 
ingår i sektorerna och som är särskilt 
viktiga av ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl: spannmål, oljeväxter, 
proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och 
grönsaker, skottskog med kort omloppstid 
och andra energi- och industrigrödor, 
med undantag för träd, som används för 
produktion av produkter som kan ersätta 
fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
sektorer för produkter som förtecknas i 
delar av bilaga I till fördragen, med 
undantag för fisk och vattenodling, så 
som de definieras och specificeras i 
artikel 1 i förordning nr 1308/2013 
(förordningen om en samlad 
marknadsordning) om de är särskilt 
viktiga av ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl. Medlemsstaterna ska i 
de strategiska planerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken ange de 
sektorer och produktioner som ska 
beviljas kopplat inkomststöd.

Or. it

Ändringsförslag 2512
Miguel Viegas
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Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivlundar, silkesmaskar, torkat foder, 
humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria 
samt frukt och grönsaker.

Or. pt

Ändringsförslag 2513
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker.
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som kan ersätta fossila material.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara möjligt att söka stöd för energi- och industrigrödor inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken eftersom det huvudsakliga målet med denna politik är att på 
ett hållbart sätt trygga livsmedelsförsörjningen och framställning av livsmedel av hög 
kvalitet.

Ändringsförslag 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, vallbaljväxter enbart eller 
tillsammans med gräs, gräsmarkslin, 
hampa, ris, nötter, potatis, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, olivolja, silkesmaskar, torkat foder, 
humle, cikoria, frukt och grönsaker och
skottskog med kort omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2515
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker och energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material, vilket kan vara 
träd och/eller buskar som ingår 
trädjordbrukssystem, även i certifierade 
system med träd utanför skogar.

Or. en

Motivering

Att ge stöd för produktion av produkter som kan ersätta fossila material låter bra men att 
specificera att det ska vara just skottskog med kort omloppstid och ”grödor” gör snarast att 
det blir ett sätt att endast erbjuda en energitjänst snarare än en ”produkt”. Här föreslås att 
omfattningen ska ökas så att även träd ingår, särskilt träd som ingår i trädjordbruk, som även 
kan vara certifierade system med träd utanför skog.

Ändringsförslag 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
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sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker och skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter undantaget 
grödor som odlas för biobränsle, 
proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, vin, 
kastanjer och honung.

Or. es

Ändringsförslag 2518
Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
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följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, uppfödning av får, getter eller 
nötkreatur, får- och getkött, nöt- och 
kalvkött, olivolja, silkesmaskar, torkat 
foder, humle, sockerbetor, sockerrör och 
cikoria, frukt och grönsaker, vild eller 
odlad gräs- eller betesmark, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. ro

Ändringsförslag 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, potatis för mänsklig 
konsumtion, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
fläskkött, fjäderfäkött och ägg, tobak, 
oliver, bin, silkesmaskar, torkat foder, 
humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, 
frukt och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.
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Or. it

Ändringsförslag 2520
Thomas Waitz

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som går utöver lagstadgade 
miniminormer för djurskydd eller miljö 
eller som är särskilt viktiga av ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga skäl och då 
behovet av dem kan motiveras med 
empiriskt kvantifierbara bevis som kan 
bekräftas av oberoende parter enligt 
förfarandet i avdelning V kapitel III: 
spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker.

Or. en

Ändringsförslag 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, vallbaljväxter, blandningar 
av baljväxter och gräs, lin, hampa, ris, 
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utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, olivlundar,
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. en

Motivering

Odling av alla typer av baljväxter (även vallbaljväxter) bör berättiga till kopplat inkomststöd. 
Dessutom bör blandningar av baljväxter och gräs uppmuntras.

Ändringsförslag 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som går utöver lagstadgade 
miniminormer för djurskydd eller miljö 
eller som är särskilt viktiga av ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga skäl och då 
behovet av dem kan motiveras med 
empiriskt kvantifierbara bevis som kan 
bekräftas av oberoende parter enligt 
förfarandet i avdelning V kapitel III: 
spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker.

Or. en
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Motivering

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Ändringsförslag 2523
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
griskött, fjäderfäkött, ägg, tobak, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. en

Motivering

Det finns fyra jordbrukssektorer, nämligen de för griskött, fjäderfäkött, ägg och tobak, som är 
särskilt viktiga av ekonomiska, sociala eller miljömässiga skäl i många medlemsstater och 
som genomgår stora svårigheter på grund av djursjukdomar som afrikansk svinpest och 
fågelinfluensa samt ekonomiska utmaningar som illegal tobakshandel till EU och dumpad 
import av ägg med skal till EU.
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Ändringsförslag 2524
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
fläskkött, fjäderfäkött, ägg, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. en

Motivering

Det finns fyra jordbrukssektorer, nämligen de för griskött, fjäderfäkött och ägg, som är 
särskilt viktiga av ekonomiska, sociala eller miljömässiga skäl i många medlemsstater och 
som genomgår stora svårigheter på grund av djursjukdomar som afrikansk svinpest och 
fågelinfluensa samt ekonomiska utmaningar som dumpad import av ägg med skal till EU.

Ändringsförslag 2525
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
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skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
jordnötter, trindsädesslag, lin, hampa, ris, 
nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
bisamhällen, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. en

Ändringsförslag 2526
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria och
frukt och grönsaker, och detta kopplade 
inkomststöd får endast ges till regioner 
som är missgynnade i en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Kopplat inkomststöd bör främst användas för att stödja missgynnade sektorer.
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Ändringsförslag 2527
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
fläskkött, olivolja, silkesmaskar, torkat
foder, humle, tobak, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. pl

Ändringsförslag 2528
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, 
medicinalväxter, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
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sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. hr

Ändringsförslag 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, durumvete, oljeväxter, 
proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. fr

Ändringsförslag 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
frukt och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. de

Ändringsförslag 2531
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker och energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. pt
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Ändringsförslag 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
baljväxter, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. fr

Ändringsförslag 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivlundar, silkesmaskar, torkat foder, 
humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, 
frukt och grönsaker, skottskog med kort 
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omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. es

Motivering

Olivolja byts ut mot olivlundar så att även bordsoliver omfattas.

Ändringsförslag 2534
Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
mjölk och mjölkprodukter, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, som 
används för produktion av produkter som 
kan ersätta fossila material.

Or. en

Motivering

Möjligheterna att få kopplat inkomststöd bör begränsas. För att undvika konkurrenseffekter 
bör kopplat inkomststöd för utsäde och stärkelsepotatis undvikas.

Ändringsförslag 2535
Estefanía Torres Martínez
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Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får beviljas följande 
sektorer och de produktioner eller vissa
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, alla ansenliga 
boskapssektorer, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, torkad frukt, olivolja 
och bordsoliver, vin, blomsterprodukter, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. es

Ändringsförslag 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sina strategiska planer bör 
medlemsstaterna tydligt klargöra varför 
beviljande av kopplat inkomststöd skulle 
ge mervärde när det gäller ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga mål och varför 
liknande mål inte kan uppnås genom 
åtgärder för landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons
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Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förteckning över produkter som 
anges i första stycket får utvidgas i 
områden med naturliga begränsningar, 
såsom öregioner, för att ta hänsyn till 
deras områdesspecifika nackdelar.

Or. es

Ändringsförslag 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
avdelning V kapitel III säkerställa att 
kopplat inkomststöd inte går till sektorer i 
regioner med överproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får lägga till andra 
produkter utöver de som anges i första 
stycket, under förutsättning att detta har 
motiverats med hjälp av en behovsanalys.

Or. es
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Ändringsförslag 2540
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a

Det kopplade stödet får ges som 
delbetalningar för att främja 
uppbyggnaden av den berörda sektorn 
eller för att främja andra mål såsom 
högre kvalitet, föryngring, 
kompetenshöjande åtgärder eller 
riskhantering.

Or. es

Ändringsförslag 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kopplat stöd ska endast ges till 
stödmottagare om deras 
produktionsnormer är strängare än för 
produktionen gällande miniminormer för 
miljö- och djurskydd.

Or. en

Ändringsförslag 2542
Miguel Viegas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032

eller rådets förordning (EG) nr 21/200433. 
Utan att det påverkar andra tillämpliga 
villkor för stödberättigande ska 
nötkreatur eller får och getter betraktas 
som stödberättigande på villkor att kraven 
på identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

utgår

_________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av 
nötkreatur samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).
33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och 
registrering av får och getter och om 
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 
samt direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. pt

Ändringsförslag 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032

eller rådets förordning (EG) nr 21/200433. 
Utan att det påverkar andra tillämpliga 
villkor för stödberättigande ska 
nötkreatur eller får och getter betraktas 
som stödberättigande på villkor att kraven 
på identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

utgår

_________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av 
nötkreatur samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och 
registrering av får och getter och om 
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 
samt direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. en

Ändringsförslag 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 



AM\1171743SV.docx 27/180 PE631.982v01-00

SV

medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska nötkreatur eller 
får och getter betraktas som 
stödberättigande på villkor att kraven på 
identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

medlemsstaterna, som en del av villkoren
för stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433.

Or. en

Ändringsförslag 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska nötkreatur eller får 
och getter betraktas som stödberättigande 
på villkor att kraven på identifiering och 
registrering av djur uppfylls före ett visst 
datum under det gällande ansökningsåret 
som fastställs av medlemsstaterna.

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska de nötkreatur eller 
får och getter för vilka den information 
som avses i artikel 7.1 andra strecksatsen 
i förordning (EG) nr 1760/2000 för 
nötkreatur, och motsvarande information 
för får och getter, har lämnats till de 
behöriga myndigheterna betraktas som 
stödberättigande på villkor att kraven på 
identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.
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_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. es

Motivering

Detta förtydligande syftar till att minimera de problem med identifiering och registrering, i 
synnerhet när det gäller nötkreatur, som kommissionen stöter på vid sina revisionskontroller 
för det kopplade stödet.

Ändringsförslag 2546
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032

eller rådets förordning (EG) nr 21/200433. 
Utan att det påverkar andra tillämpliga 
villkor för stödberättigande ska nötkreatur 
eller får och getter betraktas som 
stödberättigande på villkor att kraven på 
identifiering och registrering av djur 

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser djuruppfödningsföretag ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska de uppfödda 
djuren betraktas som stödberättigande på 
villkor att kraven på identifiering och 
registrering av djur uppfylls före ett visst 
datum under det gällande ansökningsåret 
som fastställs av medlemsstaterna.
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uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

_________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av 
nötkreatur samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97/EG 
(EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och 
registrering av får och getter och om 
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 
samt direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG92/102/EEG (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Ändringsförslag 2547
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032

eller rådets förordning (EG) nr 21/200433. 
Utan att det påverkar andra tillämpliga 
villkor för stödberättigande ska 
nötkreatur eller får och getter betraktas 
som stödberättigande på villkor att kraven 
på identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 

2. Det kopplade inkomststödet som 
avses i artikel 29.2 får endast beviljas om
(a) medlemsstaten kan visa att detta är det 
enda kvarvarande alternativet, vilket kan 
vara fallet när det gäller betesmark där 
det är svårt att ge stöd för miljövänligt 
jordbruk eller frikopplat stöd på grund av 
allmänningsbete eller fäbodsdrift
(b) medlemsstaten kan visa att stödet 
endast kompenserar för faktiska 
merkostnader och inkomstbortfall för att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.3 d–f.
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gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

_________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av 
nötkreatur samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och 
registrering av får och getter och om 
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 
samt direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. en

Ändringsförslag 2548
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska nötkreatur eller 
får och getter betraktas som 
stödberättigande på villkor att kraven på 
identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser djuruppfödningsföretag ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 eller 
rådets förordning (EG) nr 21/200433. Utan 
att det påverkar andra tillämpliga villkor 
för stödberättigande ska de uppfödda 
djuren betraktas som stödberättigande på 
villkor att kraven på identifiering och 
registrering av djur uppfylls före ett visst 
datum under det gällande ansökningsåret 
som fastställs av medlemsstaterna.
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_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97/EG (EGT 
L 204, 11.8.2000, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97/EG (EGT 
L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG92/102/EEG (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8).

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 
64/432/EEG92/102/EEG (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Motivering

Förslaget till förordning ger möjlighet att bevilja stöd kopplat till avkastningen för en mycket 
bred lista över sektorer och produktioner med bara få undantag. Jag anser att undantagen är 
olämpliga. New Delivery Model medger en fördjupad värdering i den nationella strategiska 
planen av sektorer som är strategiskt viktiga för medlemsstaten och för vilka den 
socioekonomiska situationen motiverar behovet av ett kopplat inkomststöd.

Ändringsförslag 2549
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående punkt ska stöd inte heller ges 
till intensiv animalieproduktion. 
Kommissionen ges befogenhet att i 
enlighet artikel 138 anta delegerade akter, 
som kompletterar denna förordning med 
definitioner av vilka typer av system med 
intensiv animalieproduktion som kopplat 
inkomststöd inte ska ges till, så att 
mjölkgårdar och gårdar med nötkreatur 
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eller får och getter där antalet djur inte 
stämmer med antalet stödberättigande 
hektar i realiteten inte får stöd. Vid 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
hänsyn tas till boskapsvallning och 
fäbodsdrift.

Or. en

Motivering

Redan i den särskilda rapporten nr 11/2012 anges att kopplat inkomststöd utan tydliga och 
tillräckliga bestämmelser om målinriktning kan få den effekten att det understöder mer 
intensiva djurhållningsmetoder. Detta har inte förbättrats sedan dess, och denna modell bör 
ändras i samband med nästa reform. Det är den extensiva djurhållningen kopplad till 
traditionella metoder, ekosystem med högt naturvärde, och eventuellt även boskapsvallning 
som förebyggande brandförsvar, som är hotad, liksom landsbygdsområden där dessa former 
av djurhållning bedrivs. Intensiva system är inte värda att bevaras, varken ur samhälls-, 
miljö- eller djurskyddsperspektiv.

Ändringsförslag 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det kopplade inkomststödet 
gäller nötkreatur eller får och getter får 
medlemsstaterna endast ge stöd till djur 
som föds upp på vallfoder, bete och med 
väsentligt bättre miljö- och 
djurskyddsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det kopplade inkomststödet 
gäller animalieproduktion ska stöd endast 
ges till produktionsmetoder som går 
utöver medlemsstatens och EU:s 
miniminormer för djurskydd och 
djurhälsa.

Or. en

Motivering

Kopplat inkomststöd bör endast ges på villkor att högre hållbarhetskriterier uppfylls, även 
rörande djurskydd och djurhälsa. När det gäller animalieproduktion bör stöd endast gå till 
produktionsmetoder som minskar beståndstätheten, förbättrar djurskyddet och djurhälsan och 
som inte bidrar till ökad antimikrobiell resistens.

Ändringsförslag 2552
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Animalieproduktion med hög 
beståndstäthet ska inte berättiga till stöd, 
förutom i de fall då detta behövs för att 
genomföra program för att minska 
beståndstätheten.

Or. en

Ändringsförslag 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kopplat inkomststöd beviljas inte 
för avsalugrödor, med undantag för 
proteingrödor.
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Or. de

Ändringsförslag 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska genom förfarandet 
som beskrivs i kapitel V i denna 
förordning säkerställa att de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken innehåller 
bestämmelser som innebär att den totala 
beståndstätheten per medlemsstat när 
programperioden i de strategiska 
planerna är slut inte överstiger 0,7 
djurenheter per hektar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att hålla jämvikt mellan animalieproduktion och växtodling. Detta har redan 
tagits upp inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken i och med att beståndstäthet 
angavs för tio år framåt från år 2003. Enligt Eurostat ligger den totala beståndstätheten i dag 
på 0,75 djurenheter/hektar i genomsnitt för alla medlemsstater.

Ändringsförslag 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. System med koncentrerad 
utfodring ska inte berättiga till stöd.

Or. en



AM\1171743SV.docx 35/180 PE631.982v01-00

SV

Motivering

Det är viktigt att återskapa balans mellan animalieproduktion och växtodling genom att 
säkerställa att kreatursbesättningen per gård inte överstiger basarealen med permanent 
betesmark eller permanent gräsmark för foder när det gäller till exempel idisslare. På detta 
sätt begränsas strukturell överproduktion och miljöförstöring genom övergödning samtidigt 
som klimatpåverkan minskas.

Ändringsförslag 2556
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a

Kontroll

Som en del av kontrollen av huruvida 
politiken är konsekvent för utveckling så 
som beskrivs i artikel 119a (ny) ska 
medlemsstaterna och kommissionen 
kontrollera det kopplade inkomststödet 
som beviljas. Om negativa effekter 
konstateras ska det kopplade 
inkomststödet för sektorn i fråga avbrytas 
eller minskas beroende på vad som är 
lämpligt för att uppfylla ovannämnda 
villkor.

I de fall där det kopplade inkomststödet 
har en negativ inverkan på utvecklingen 
inom den lokala jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn ska kommissionen ges 
befogenhet att inleda dialoger med sina 
samarbetspartner bland 
utvecklingsländerna i syfte att vidta 
korrigerande åtgärder (eventuellt inom 
ramen för EU:s handelspolitik) för att 
mildra de negativa effekterna.

Vid behov kan kommissionen i enlighet 
med artikel 138 anta delegerade akter som 
kompletterar denna förordning med 
åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna vid beviljande av kopplat 
inkomststöd i syfte att undanröja de 



PE631.982v01-00 36/180 AM\1171743SV.docx

SV

negativa effekterna på utvecklingen inom 
den jordbruksbaserade livsmedelssektorn i 
partnerländerna.

Or. en

Ändringsförslag 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår

Åtgärder för att undvika att stödmottagare 
som får kopplat inkomststöd drabbas av 
strukturella obalanser på marknaden 
inom en sektor

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
avseende på åtgärder för att undvika att 
stödmottagare som får kopplat 
inkomststöd drabbas av strukturella 
obalanser på marknaden inom en sektor. 
Dessa delegerade akter får tillåta att 
medlemsstaterna beslutar att sådant 
kopplat inkomststöd kan fortsätta att 
betalas fram till och med 2027 på 
grundval av de produktionsenheter för 
vilka sådant stöd beviljats under en 
tidigare referensperiod.

Or. en

Ändringsförslag 2558
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
avseende på åtgärder för att undvika att 
stödmottagare som får kopplat 
inkomststöd drabbas av strukturella 
obalanser på marknaden inom en sektor. 
Dessa delegerade akter får tillåta att 
medlemsstaterna beslutar att sådant 
kopplat inkomststöd kan fortsätta att 
betalas fram till och med 2027 på 
grundval av de produktionsenheter för 
vilka sådant stöd beviljats under en 
tidigare referensperiod.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2560
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utesluta hänvisningen till samförståndsavtalet mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om oljeväxter, vilket 
förefaller överflödigt och dessutom på ett bestående sätt blockerar utvecklingen av oljeväxter. 
Detta är förenligt med Europaparlamentets ståndpunkt i dess resolution av den 27 mars 2018 
om att ”även om Blair House-avtalet från 1992 fortfarande gäller är det föråldrat och bör 
inte hindra den hållbara utvecklingen av proteingrödor i Europa”.

Ändringsförslag 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Motivering

Det är onödigt att i lagstiftningen avseende den gemensamma jordbrukspolitiken ange 
villkoren för stöd enligt reglerna för internationell handel, eftersom dessa regler gäller i 
vilket fall. Denna artikel finns inte heller med i förordning (EU) nr 1307/2013.

Ändringsförslag 2562
Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 2563
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det kopplade inkomststödet avser vissa 
av eller alla de oljeväxter som avses i 
bilagan till samförståndsavtalet mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
Förenta staterna om oljeväxter34, får 
summan av de stödområden som grundas 
på den planerade output som ingår i de 
berörda medlemsstaternas strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte överstiga det 
maximala stödområde för hela unionen 
som fastställts för efterlevnad av unionens 
internationella åtaganden.

Om det kopplade inkomststödet avser vissa 
av eller alla de oljeväxter som avses i 
bilagan till samförståndsavtalet mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
Förenta staterna om oljeväxter34, får 
summan av de stödområden som grundas 
på den planerade output som ingår i de 
berörda medlemsstaternas strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte överstiga det 
maximala stödområde för hela unionen 
som fastställts för efterlevnad av unionens 
internationella åtaganden. I detta 
sammanhäng anses sojabönor vara en 
proteingröda.

_________________ _________________

34 Samförståndsavtal mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för Gatt 
(EGT L 147, 18.6.1993).

34 Samförståndsavtal mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för Gatt 
(EGT L 147, 18.6.1993).

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att sojabönor behandlas som en proteingröda när det gäller 
kopplat inkomststöd så att artikel 86.5 kan tillämpas, precis som i det nuvarande systemet.

Ändringsförslag 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att denna förordning träder i kraft 
anta genomförandeakter som fastställer ett 
vägledande referensstödområde för varje 
medlemsstat som beräknas på grundval av 
varje medlemsstats andel av det 
genomsnittliga odlingsområdet i unionen 
under de fem år som föregår året för 

Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att denna förordning träder i kraft 
anta genomförandeakter som fastställer ett 
vägledande referensstödområde för varje 
medlemsstat som beräknas på grundval av 
det odlingsområde i varje medlemsstat 
som låg till grund för referensområdet. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
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denna förordnings ikraftträdande. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 139.2.

enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 139.2.

Or. es

Ändringsförslag 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Samförståndsavtalet ska 
omgående omprövas, för att göra det 
möjligt för medlemsstaterna att ta tillbaka 
sin suveränitet vad gäller odling av 
oljeväxter och drastiskt minska Europas 
beroende av import från tredjeländer. 
Produktion av oljeväxter och 
proteingrödor bör ges tillräckligt kopplat 
stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 2566
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna avser att öka sin 
planerade output som avses i punkt 1 och 
som godkänts av kommissionen i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, ska de 
meddela kommissionen om den ändrade 
planerade outputen genom en begäran om 
ändring av de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107 före den 1 januari 

Om medlemsstaterna avser att öka sin 
planerade output som avses i punkt 1 och 
som godkänts av kommissionen i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, ska de 
meddela kommissionen om den ändrade 
planerade outputen genom en begäran om 
ändring av de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107 före den 1 januari 
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det år som föregår det berörda 
ansökningsåret.

det år som föregår det berörda 
ansökningsåret. Dessa typer av ändringar 
ska inte räknas in vid tillämpningen av 
artikel 107.7.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skapar flexibilitet vad gäller antalet ändringar av de strategiska planerna 
som är tillåtna på grundval av artikel 107.

Ändringsförslag 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje berörd medlemsstat ska skicka in en 
motsvarande begäran om ändring av sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den ändrade 
minskningskoefficient som avses i andra 
stycket senast den 1 april det år som 
föregår det berörda ansökningsåret. Den 
ändrade minskningskoefficienten ska anges 
i den genomförandeakt som godkänner 
ändringen av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
som avses i artikel 107.8.

Varje berörd medlemsstat ska skicka in till 
kommissionen den ändrade 
minskningskoefficient som avses i andra 
stycket senast den 1 april det år som 
föregår det berörda ansökningsåret. Den 
ändrade minskningskoefficienten ska anges 
i den genomförandeakt som godkänner 
ändringen av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
som avses i artikel 107.8.

Or. es

Ändringsförslag 2568
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avseende på de oljeväxter som 
berörs av det samförståndsavtal som avses 
i punkt 1 första stycket ska 

4. Med avseende på de oljeväxter som 
berörs av det samförståndsavtal som avses 
i punkt 1 första stycket ska 
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medlemsstaterna informera kommissionen 
om det totala antal hektar för vilket stöd 
faktiskt har betalats ut, i de årliga 
prestationsrapporter som avses i artikel 
121.

medlemsstaterna i de resultatrapporter 
som ska lämnas in vart tredje år i enlighet 
med artikel 121 informera kommissionen 
om det totala antal hektar för vilket stöd 
faktiskt har betalats ut.

Or. en

Ändringsförslag 2569
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avseende på de oljeväxter som 
berörs av det samförståndsavtal som avses 
i punkt 1 första stycket ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om det totala antal hektar för vilket stöd 
faktiskt har betalats ut, i de årliga
prestationsrapporter som avses i artikel 
121.

4. Med avseende på de oljeväxter som 
berörs av det samförståndsavtal som avses 
i punkt 1 första stycket ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om det totala antal hektar för vilket stöd 
faktiskt har betalats ut, i de 
prestationsrapporter som avses i artikel 
121.

Or. de

Ändringsförslag 2570
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bevilja ett 
grödspecifikt stöd för bomull till riktiga
jordbrukare som producerar bomull enligt 
KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som 
anges i detta underavsnitt.

Medlemsstaterna ska bevilja ett 
grödspecifikt stöd för bomull till 
jordbrukare som producerar bomull enligt 
KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som 
anges i detta underavsnitt.

Or. pl
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Ändringsförslag 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bevilja ett 
grödspecifikt stöd för bomull till riktiga
jordbrukare som producerar bomull enligt 
KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som 
anges i detta underavsnitt.

Medlemsstaterna ska bevilja ett 
grödspecifikt stöd för bomull till 
jordbrukare som producerar bomull enligt 
KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som 
anges i detta underavsnitt.

Or. de

Ändringsförslag 2572
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, om arealen har besåtts 
med sorter som är godkända av 
medlemsstaten och bomullen har skördats 
under normala odlingsbetingelser.

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, om arealen har besåtts 
med sorter som är godkända av 
medlemsstaten och bomullen har skördats 
under normala odlingsbetingelser. 
Monokulturer med bomull ska inte 
beviljas stöd. 

Or. en

Ändringsförslag 2573
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, om arealen har besåtts 
med sorter som är godkända av 
medlemsstaten och bomullen har skördats 
under normala odlingsbetingelser.

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt och som 
är lämplig för bomullsproduktion, om 
arealen har besåtts med sorter som är 
godkända av medlemsstaten och bomullen 
har skördats under normala 
odlingsbetingelser.

Or. en

Ändringsförslag 2574
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bulgarien: 3 342 ha – Bulgarien: 6 885 ha

Or. en

Motivering

Enligt den senaste statistiken har bomullsproduktionen i landet mer än fördubblats, vilket 
beror på bomullsförädlarnas växande intresse för grödan. EU är nettoimportör av bomull, 
vilket innebär att även klimatpåverkan som uppkommer genom transporter skulle minska om 
grödan odlas lokalt.

Ändringsförslag 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 

utgår
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om villkoren för beviljande av det 
grödspecifika stödet för bomull, om 
kraven för stödberättigande och om 
jordbruksmetoder.

Or. es

Ändringsförslag 2576
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utarbetande av 
marknadsföringsstrategier för bomull med 
hjälp av system för kvalitetscertifiering.

(e) utarbetande av 
marknadsföringsstrategier för bomull och 
bomullsprodukter tillverkade av lokalt 
odlad bomull genom reklam eller system 
för kvalitetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013, inklusive frukt och 
grönsaker avsedda för bearbetning.

Or. fr

Ändringsförslag 2578
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013, inklusive frukt och 
grönsaker avsedda för bearbetning.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att precisera att operativa program kan omfatta frukt och 
grönsaker avsedda för bearbetning.

Ändringsförslag 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013, inbegripet frukt och 
grönsaker som ska bearbetas.

Or. es

Ändringsförslag 2580
Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013, inbegripet frukt och 
grönsaker för förädling.

Or. en
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Ändringsförslag 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker, 
färska och/eller avsedda för beredning,
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

Or. it

Ändringsförslag 2582
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013, inbegripet frukt och 
grönsaker för förädling.

Or. en

Ändringsförslag 2583
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i och j i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

Or. it
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Ändringsförslag 2584
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) 
nr 1308/2013.

(a) Den sektor för frukt och grönsaker 
som avses i artikel 1.2 i och j i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

Or. it

Ändringsförslag 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sektorn för baljväxter.

Or. en

Ändringsförslag 2586
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tobakssektorn.

Or. en

Motivering

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
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groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Ändringsförslag 2587
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Potatissektorn (0701 potatis färsk 
eller kyld).

Or. en

Ändringsförslag 2588
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Proteingrödor utan genetiskt 
modifierade organismer. 

Or. en

Ändringsförslag 2589
Manolis Kefalogiannis

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013, liksom 
proteingrödor, potatis, kaniner, bomull 
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och hästdjur.

Or. en

Motivering

Den förteckning som föreslås av kommissionen är alltför begränsad och omfattar bl.a. inte 
proteingrödesektorerna, vilket går emot EU:s politiska vilja att främja sådan odling, som 
utöver att binda kväve även bidrar till att minska bristen på foder.

Ändringsförslag 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer
(i) som avses i artikel 1.2 a–h, k, m, o–t 
och w i förordning (EU) nr 1308/2013,
(ii) proteingrödor.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utöka de operativa programmen för ”övriga sektorer” till att 
även gälla sektorer som inte omfattas av förordning (EU) nr 1308/2013 (förordningen om en 
samlad marknadsordning), närmare bestämt proteingrödor.

Ändringsförslag 2591
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013, liksom 
proteingrödor, potatis, kaniner och 
bomull.



AM\1171743SV.docx 51/180 PE631.982v01-00

SV

Or. et

Ändringsförslag 2592
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1308/2013
liksom proteingrödor, potatis, kaniner, 
bomull och hästdjur.

Or. es

Ändringsförslag 2594
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer, utöver potatis,
som avses i artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w 
i förordning (EU) nr 1308/2013.
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Or. es

Ändringsförslag 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Or. it

Ändringsförslag 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som inte tas upp 
i a–e här ovan men som inbegrips i bilaga 
I till EUF-fördraget, såsom sektorerna för 
potatis, kanin och bomull.

Or. es

Ändringsförslag 2597
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.
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Or. it

Motivering

Jag anser det lämpligt att inte fastställa någon begränsning för möjligheten att definiera 
”övriga sektorer” för eventuella sektorspecifika interventioner utöver de traditionella (frukt 
och grönt, vinodling, olivodling etc.). Det är den nationella strategiska planen som på 
grundval av en aktiv analys av behov och utsikter ska fastslå de bestämmande faktorer som 
åtgärderna ska inriktas på.

Ändringsförslag 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o, p, r, s och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

Or. en

Motivering

Leden q) griskött och t) fjäderfäkött tas bort från listan.

Ändringsförslag 2599
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t samt w och x i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

Or. hr

Ändringsförslag 2600
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Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja att genomföra de 
sektorsspecifika interventionstyper som 
avses i artikel 39 d, e och f.

3. Medlemsstaterna får i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja att genomföra de 
sektorsspecifika interventionstyper som 
avses i artikel 39 d, e och f. 
Interventionerna får ske i form av de 
operativa program som lämnas in av 
producentorganisationerna och deras 
sammanslutningar eller av fleråriga 
nationella stödprogram. Medlemsstaterna 
ska fastställa vilken interventionstyp de 
väljer för varje sektor i sin strategiska 
plan.

Or. es

Motivering

För andra sektorer än de som anges i artikel 39 a–e får interventionstyperna ske genom 
stödprogram (t.ex. biodling) eller genom producentorganisationernas eller deras 
sammanslutningars operativa program. Medlemsstaterna ska ange vilken form som är 
lämpligast och motivera detta i sina strategiska planer.

Ändringsförslag 2601
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja inom vilka 
sektorer de genomför de 
interventionstyper som anges i artikel 60. 
För varje sektor ska de välja ett eller flera 
av de mål som anges i artikel 59 och de 
interventionstyper som anges i artikel 60.1 
och 60.2. För varje interventionstyp ska 
medlemsstaterna motivera sina val av 
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sektorer, mål, interventionstyper och 
interventioner.

Or. en

Ändringsförslag 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 138 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med ytterligare krav än de som 
fastställs i detta kapitel, i synnerhet när det 
gäller

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av gemenskapsstödssystemet och för att 
motverka snedvridning av konkurrensen 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 138 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med ytterligare krav än de som 
fastställs i detta kapitel, i synnerhet när det 
gäller

Or. es

Ändringsförslag 2603
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställande av att de 
interventionstyper som fastställs i detta 
kapitel fungerar väl,

(a) säkerställande av att de 
interventionstyper som fastställs i detta 
kapitel fungerar väl och att stödet till
producentorganisationer och deras 
sammanslutningar inom sektorn för frukt 
och grönsaker är effektivt, målinriktat 
och hållbart i enlighet med artiklarna 37 
och 227 i förordning nr 1308/2013,

Or. en
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Ändringsförslag 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställande av att de 
interventionstyper som fastställs i detta 
kapitel fungerar väl,

(a) säkerställande av att de 
interventionstyper som fastställs i detta 
kapitel fungerar väl, i synnerhet i de 
frågor där olika tillämpning mellan 
medlemsstaterna skulle kunna snedvrida 
konkurrensen,

Or. es

Ändringsförslag 2605
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 46.4 a 
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3,

(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 46.4 a 
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3, såväl som avgifterna för 
tillverkning och transport av den 
tillbakadragna produkten för
gratisutdelning och de kostnader som 
hänger ihop med bearbetningen av 
produkten innan den ska delas ut gratis,

Or. es

Ändringsförslag 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 46.4 a 
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3,

(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 46.4 a 
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3, såväl som avgifterna för 
tillverkning och transport av den 
tillbakadragna produkten för 
gratisutdelning och de kostnader som 
hänger ihop med bearbetningen av 
produkten innan den ska delas ut gratis,

Or. es

Ändringsförslag 2607
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 46.4 a
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3,

(c) den högsta nivån av ekonomiskt 
stöd från unionen för de tillbakadraganden 
från marknaden som avses i artikel 43.2 d
och de interventionstyper som avses i 
artikel 52.3,

Or. en

Ändringsförslag 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) definitionerna av alla begrepp som 
används i interventioner i sektorn för 
frukt och grönsaker, såsom producent, 
medlem som är producent, medlem som 
inte är producent, dotterbolag, 
transnationell karaktär, åtgärd, insats, 
investering, sammanslagning etc.,
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Or. es

Ändringsförslag 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) kriterierna för erkännande av och 
krav för producentorganisationer och 
producentorganisationernas 
sammanslutningar inom sektorn för frukt 
och grönsaker, såsom antalet medlemmar 
och minsta värde på den saluförda 
produktionen, villkor och krav för 
medlemskap, strukturer, anläggningar 
och stödberättigande verksamhet etc.,

Or. es

Ändringsförslag 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) villkoren för upprättande och 
förvaltning av driftsfonden samt för 
ansökningar om stöd och 
förskottsbetalningar,

Or. es

Ändringsförslag 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led cd (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) definitionen av stödberättigande 
åtgärder, interventionstyper och 
tillhörande villkor för stödberättigande 
för utarbetandet av var och en av de 
sektoriella interventioner som anges i 
artikel 43 i denna förordning,

Or. es

Ändringsförslag 2612
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) definitionerna av alla de begrepp 
som används i interventioner i sektorn för 
frukt och grönsaker, såsom producent, 
medlem som är producent, medlem som 
inte är producent, dotterbolag, 
transnationell karaktär, åtgärd, insats, 
investering och sammanslagning.

Or. es

Ändringsförslag 2613
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) kriterierna för erkännande av och 
krav för producentorganisationerna och 
producentorganisationernas 
sammanslutningar inom fruktsektorn, 
bland annat antalet medlemmar, minsta 
värde på den saluförda produktionen, 
villkor och krav för medlemskap, 
strukturer, anläggningar och 
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stödberättigande verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 2614
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) villkoren för upprättande och 
förvaltning av driftsfonden samt för 
ansökningar om stöd och 
förskottsbetalningar.

Or. es

Ändringsförslag 2615
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) definitionen av stödberättigande 
åtgärder, interventionstyper och 
tillhörande villkor för stödberättigande 
för utarbetandet av var och en av de 
sektoriella interventioner som anges i 
artikel 43 i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2616
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a

Villkor för de sektoriella planerna

De sektoriella interventionstyperna i detta 
kapitel ska uppfylla de krav som fastställs 
i artikel 11 om villkor liksom kraven i 
artikel 68.2 när det gäller investeringar. 
Medlemsstaterna ska, innan den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
godkänns, lägga fram en analys som visar 
att programplaneringen för 
interventionstypen inte medför några 
negativa konsekvenser för miljön eller på 
något sätt innebär att skyldigheterna 
enligt de lagstiftningsinstrument som 
anges i bilaga XI inte uppfylls.

Or. es

Ändringsförslag 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande mål ska eftersträvas inom sektorn 
för frukt och grönsaker:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska följande mål eftersträvas inom sektorn 
för frukt och grönsaker:

Or. en

Ändringsförslag 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Planera produktionen, även genom 
att inrätta ett EU-register över frukt- och 
grönsaksodlingar som uppdateras årligen 
för varje art och sort, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna så att producenter som 
är medlemmar i producentorganisationer 
eller sammanslutningar av 
producentorganisationer kan 
åstadkomma ett handelsvärde som är 
högre än genomsnittet för marknaden; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b, c och i.

Or. it

Ändringsförslag 2619
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar, stabilisera 
producentpriserna samt förhandla fram 
avtal gällande utbudet av 
jordbruksprodukter på sina medlemmars 
vägnar; dessa mål rör de särskilda mål som 
anges i artikel 6.1 a, b, c och i.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa producentorganisationernas mål inom ramen för 
de operativa programmen till de förändringar av artikel 152 i förordning (EU) nr 1308/2013 
som införs genom förordning (EU) 2017/2393.
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Ändringsförslag 2620
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Skapa korta leveranskedjor,
planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

Or. en

Ändringsförslag 2621
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktions- och transportkostnaderna
och avkastningen på investeringar samt 
stabilisera producentpriserna; dessa mål rör 
de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, 
b, c och i.

Or. en

Ändringsförslag 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c
och i.

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b
och c.

Or. es

Ändringsförslag 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring,
utan att mångfalden av produkter 
begränsas; dessa mål rör de särskilda mål 
som anges i artikel 6.1 a och c.

Or. en

Ändringsförslag 2624
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 

(b) Koncentration av utbudet och/eller
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
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artikel 6.1 a och c. artikel 6.1 a, b och c.

Or. en

Motivering

Teknisk rättelse. Koncentration av utbudet är en av producentorganisationernas främsta 
funktioner, samtidigt som det faktiska utsläppandet på marknaden kan skötas av 
medlemmarna genom ett leveranskedjesystem där producentorganisationen är ett instrument 
och till exempel tillhandahåller en auktionsklocka.

Ändringsförslag 2625
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

(b) Koncentration av utbudet och/eller
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

Or. en

Motivering

Som marknaden ser ut köper inte producentorganisationerna från jordbrukarna utan arbetar 
snarare på uppdrag av jordbrukarna utan att helt och hållet ta över äganderätten till 
produkterna.

Ändringsförslag 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
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dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

Or. es

Ändringsförslag 2627
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lägga till en hänvisning till målet att öka jordbrukets 
konkurrenskraft och marknadsorientering.

Ändringsförslag 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

(b) Koncentration av utbudet och/eller
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

Or. en
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Ändringsförslag 2629
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c.

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 2630
Maria Noichl

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(c) Tillämpning av samt forskning om 
och utveckling av hållbara 
produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
och ekologisk konkurrenskraft; dessa mål 
rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
a, c och i.

Or. de

Ändringsförslag 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
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motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b, c och i.

Or. es

Ändringsförslag 2632
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b, c och i.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lägga till en hänvisning till målet att öka jordbrukets 
konkurrenskraft och marknadsorientering.

Ändringsförslag 2633
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
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artikel 6.1 a, c och i. artikel 6.1 a–c och i.

Or. en

Ändringsförslag 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark, luft, biologisk mångfald och 
andra naturresurser; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och 
f.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 2635
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser, inbegripet hållbart 
nyttjande av jordbruksavfall, för att 
särskilt skydda vatten, mark, luft, biologisk 
mångfald och andra naturresurser; dessa 
mål rör de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 e och f.

Or. hr
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Ändringsförslag 2636
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, som pollinering av 
naturliga pollinatörer, hållbart nyttjande 
av naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark, luft, biologisk mångfald och 
andra naturresurser; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och 
f.

Or. en

Ändringsförslag 2637
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar större hänsyn 
till miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lägga till en hänvisning till målet att bidra till begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar.
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Ändringsförslag 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Or. es

Ändringsförslag 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e, f och i.

Or. fr

Ändringsförslag 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 
6.1 b.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 2641
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja produkters kommersiella
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters värde, 
inbegripet genom bearbetning och 
förbättrade kommersiella kvalitet, vare sig 
det rör sig om en färsk eller bearbetad 
produkt, bland annat genom att förbättra 
produktkvaliteten och utveckla standarder 
för produktion och för produkter som har 
skyddad ursprungsbeteckning eller 
skyddad geografisk beteckning eller som 
omfattas av ett nationellt kvalitetssystem; 
dessa mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b.

Or. es

Ändringsförslag 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
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förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning, med ekologisk 
etikettering eller som omfattas av ett 
kvalitetssystem, offentligt eller frivilligt i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1151/2012; dessa mål rör det särskilda mål 
som anges i artikel 6.1 b.

Or. it

Ändringsförslag 2643
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktbearbetningen och
produktkvaliteten och utveckla produkter 
som har skyddad ursprungsbeteckning eller 
skyddad geografisk beteckning eller som 
omfattas av ett godkänt nationellt eller 
internationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

Or. de

Motivering

På grundval föredragandens formulering. Endast officiella bestämmelser ska beaktas. 
Ändringsförslagets version har inget samband med handelsnormer.

Ändringsförslag 2644
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning med det frivilliga 
kvalitetsbegreppet ”bergsprodukt” eller 
som omfattas av ett nationellt 
kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 2645
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten, i synnerhet 
genom förädling, och utveckla produkter 
som har skyddad ursprungsbeteckning eller 
skyddad geografisk beteckning eller som 
omfattas av ett nationellt kvalitetssystem; 
dessa mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b.

Or. en

Motivering

Vi måste lägga större vikt på att främja framställning och export av förädlade 
jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som skyddas av 
andra offentliga eller privata
kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 b.

Or. es

Ändringsförslag 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde, mångfald och kvalitet, bland annat 
genom att förbättra produktkvaliteten och 
utveckla produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

Or. en

Ändringsförslag 2648
Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form i syfte att öka 
konsumtionen av dessa livsmedel; dessa 
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c. mål rör de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 b, c och i.

Or. en

Ändringsförslag 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker i syfte 
att öka konsumtionen av dessa, i färsk 
eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
c och i.

Or. fr

Motivering

Konsumtion av frukt och grönsaker är viktig för hälsan.

Ändringsförslag 2650
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker i syfte 
att öka konsumtionen av dessa, i färsk 
eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b, c 
och i.

Or. fr



AM\1171743SV.docx 77/180 PE631.982v01-00

SV

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lägga till en hänvisning till målet att svara på samhällets krav 
och att slå ihop led g med led h i denna punkt.

Ändringsförslag 2651
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form i syfte att öka 
konsumtionen av dessa livsmedel; dessa 
mål rör de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 b, c och i.

Or. en

Ändringsförslag 2652
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b, c
och i.

Or. es

Ändringsförslag 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b, c
och i.

Or. es

Ändringsförslag 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Inrätta och organisera 
producentgrupper.

Or. ro

Ändringsförslag 2655
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att slå ihop led g med led h i denna punkt.

Ändringsförslag 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička
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Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2657
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2658
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i
och en fortsättning av de skolprogram 
som avses i artikel 1 i förordning 
(EU).../... [en samlad marknadsordning].

Or. en
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Ändringsförslag 2659
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

(i) Krisförebyggande och 
krishantering, även ur växtskyddsaspekt,
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Hantering av bi- och restprodukter 
i syfte att, bland annat, skydda 
vattenkvaliteten.

Or. es

Ändringsförslag 2661
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Hantering av bi- och restprodukter 
bland annat i syfte att skydda 
vattenkvaliteten.
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Or. es

Ändringsförslag 2662
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Åtgärder för att planera och 
anpassa produktionen till efterfrågan, 
särskilt i fråga om kvalitet och kvantitet, 
när det gäller produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker, i färsk eller 
bearbetad form.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att införa konkreta åtgärder för planering och anpassning av 
produktionen till efterfrågan, med tillämpning av de mål som fastställs i artikel 42 (a och b).

Ändringsförslag 2663
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på bland annat vattenbesparing, 
energibesparing, ekologiska förpackningar, 
minskat avfall och matsvinn, planering 
och anpassning av produktionen till 
efterfrågan, utsläpp på marknaden av 
frukt och grönsaker, ökning av det 
kommersiella värdet, inbegripet genom 
bearbetning, förbättrad kvalitet samt 
främjande av produkterna på de inre och 
yttre marknaderna, inbegripet genom 
diversifiering av exportmarknaderna.
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Or. es

Ändringsförslag 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, bland annat med 
fokus på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar,
avfallsreducering, planering och 
anpassning av produktionen till 
efterfrågan, utsläpp på marknaden av 
frukt och grönsaker, ökning av det 
kommersiella värdet, inbegripet genom 
bearbetning, förbättrad kvalitet samt 
främjande av produkterna på de inre och 
yttre marknaderna, inbegripet genom 
diversifiering av exportmarknaderna.

Or. es

Ändringsförslag 2665
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, övervakning av 
produktion, överlåtelser och 
lagerhållnings- och saluföringsflöden.

Or. it
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Ändringsförslag 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på infrastruktur avsedd att förbättra 
produkternas kvalitet och anpassa 
produktionsmängden till efterfrågan,
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

Or. pl

Ändringsförslag 2667
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar och andra åtgärder
med fokus på till exempel vattenbesparing, 
energibesparing, ekologiska förpackningar 
och avfallsreducering så att hanteringen 
av de volymer som släpps ut på 
marknaden blir effektivare.

Or. en

Motivering

Här behövs en bredare definition.

Ändringsförslag 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på infrastruktur avsedd att förbättra 
produkternas kvalitet och anpassa 
produktionsmängden till efterfrågan,
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

Or. pl

Ändringsförslag 2669
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på infrastruktur avsedd att förbättra 
produkternas kvalitet och anpassa 
produktionsmängden till efterfrågan,
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

Or. pl

Ändringsförslag 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, övervakning av 
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avfallsreducering. produktion, överlåtelser och 
lagerhållnings- och saluföringsflöden.

Or. it

Ändringsförslag 2671
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vatteninsamling, energiproduktion, 
energibesparing, ekologiska förpackningar 
och avfallsreducering.

Or. en

Ändringsförslag 2672
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, vattenkvalitet,
energibesparing, ekologiska förpackningar 
och avfallsreducering.

Or. nl

Ändringsförslag 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Administrativa kostnader, 
inbegripet personalkostnader för 
koncentration av utbudet och utsläppande 
av produkterna på marknaden.

Or. en

Motivering

Lettland anser att även interventioner för administrativt arbete bör utgöra en an 
interventionstyperna. Producentorganisationers löpande administrativa kostnader, till 
exempel för lön till en oberoende administratör, är ett viktigt skäl till att jordbrukare avstår 
från att organisera sig.

Ändringsförslag 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för att planera och 
anpassa produktionen till efterfrågan, 
särskilt i fråga om kvalitet och kvantitet, 
när det gäller produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker, i färsk eller 
bearbetad form. 

Or. fr

Motivering

Förteckningen över åtgärder innehåller inga specifika marknadsåtgärder med koppling till 
målen i artikel 42. Dessa åtgärder bör inriktas på planering och produktion, koncentration av 
utbudet, förbättring av kvalitet osv., som är viktiga uppgifter för 
producentorganisationer/sammanslutningar av producentorganisationer.

Ändringsförslag 2675
Paolo De Castro

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för att produktionen av 
produkter inom sektorn för frukt och 
grönsaker, i färsk eller bearbetad form, 
ska planeras och anpassas efter 
efterfrågan, särskilt när det gäller kvalitet 
och kvantitet.

Or. en

Ändringsförslag 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar och åtgärder för 
att planera och anpassa utbudet till 
efterfrågan.

Or. it

Ändringsförslag 2677
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för att planera och 
anpassa utbudet efter efterfrågan.

Or. en

Motivering

Utbudsanpassning är även en av producentorganisationernas viktigaste uppgifter.
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Ändringsförslag 2678
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vatteninsamling, energiproduktion,
energibesparing, ekologiska förpackningar 
och avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, främjande av 
integrerat växtskydd, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

Or. en

Motivering

Integrerat växtskydd bör vara ett sätt att minska användningen av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 2679
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på bland 
annat vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, matsvinn, 
motståndskraft mot skadegörare, 
begränsning av risker och effekter från 
användning av bekämpningsmedel, 
förhindrande av skador som orsakas av 
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väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

ogynnsamma väderförhållanden och 
främjad användning av frukt- och 
grönsakssorter som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden.

Or. es

Ändringsförslag 2680
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, skydd för pollinatörer,
begränsning av risker och effekter från 
användning av bekämpningsmedel, 
förhindrande av skador som orsakas av 
ogynnsamma väderförhållanden och 
främjad användning av frukt- och 
grönsakssorter som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 2681
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, vattenkvalitet,
energibesparing, ekologiska förpackningar 
och avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
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effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

Or. nl

Ändringsförslag 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, bland annat med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

Or. es

Ändringsförslag 2683
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på
vattenbesparing, energibesparing, 

(b) Forskning och experimentell 
produktion, som rör till exempel
vattenbesparing, energibesparing, 



AM\1171743SV.docx 91/180 PE631.982v01-00

SV

ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 2684
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Gemensam lagring av produkter 
som producerats av 
producentorganisationen eller av 
producentorganisationens medlemmar.

Or. en

Motivering

Vi måste även hjälpa till och underlätta lagring för producentorganisationer.

Ändringsförslag 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ekologisk produktion. utgår

Or. it
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Motivering

För att undvika avgränsningsproblem mot jordbruksmiljöinterventioner inom 
landsbygdsutveckling bör sådana mål eftersträvas inom denna ram.

Ändringsförslag 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ekologisk produktion. (c) Åtgärder som syftar till en bättre 
miljö och till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna 
inom sektorn för frukt och grönsaker.

Or. es

Motivering

Den ekologiska och integrerade produktionen och övriga åtgärder fram till led l omfattas av 
detta enda led.

Ändringsförslag 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser, 
samtidigt som beroendet av 
bekämpningsmedel och andra insatsmedel 
minskas.

Or. en

Motivering

Målen med integrerad produktion måste definieras tydligare så att de överensstämmer bättre 
med direktivet om hållbar användning, och jordbrukare bör uppmuntras att börja arbeta med 
naturen och i allt större utsträckning hantera skadegörare snarare än döda dem.

Ändringsförslag 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser, 
samtidigt som beroendet av 
bekämpningsmedel minskas.

Or. en
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Motivering

Målen med integrerad produktion måste definieras tydligare så att de överensstämmer bättre 
med direktivet om hållbar användning, och jordbrukare bör uppmuntras att börja arbeta med 
naturen och i allt större utsträckning hantera skadegörare snarare än döda dem.

Ändringsförslag 2690
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser, 
samtidigt som beroendet av 
bekämpningsmedel minskas.

Or. en

Motivering

Målen med integrerad produktion måste definieras tydligare så att de överensstämmer bättre 
med direktivet om hållbar användning, och jordbrukare bör uppmuntras att börja arbeta med 
naturen och i allt större utsträckning hantera skadegörare snarare än döda dem.

Ändringsförslag 2691
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och lämpligt nyttjande av 
naturresurser, särskilt vatten och mark.
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Or. en

Ändringsförslag 2692
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Trädjordbruk och integrerade 
produktionssystem.

Or. en

Motivering

Trädjordbruk har många fördelar i integrerade produktionssystem.

Ändringsförslag 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(e) Åtgärder för att bevara mark, 
motverka ökenutbredning och öka 
markens kolinnehåll.

Or. es

Ändringsförslag 2696
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(e) Åtgärder för att återställa 
markstrukturen och öka markens 
kolinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att skapa och bevara 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller bevarar landskapet, bl.a. 
genom att bevara historiska inslag.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Åtgärder för att spara energi, öka 
energieffektiviteten och öka 
användningen av förnybar energi.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

utgår

Or. es
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

(h) Åtgärder för att öka grödornas 
motståndskraft mot skadegörare och 
minska känsligheten för skadegörare,
samtidigt som monokulturer och odling av 
endast ett växtslag undviks och 
produktionssystem som särskilt gynnar 
biologisk och strukturell mångfald 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 2701
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare genom 
att främja principen om integrerat 
växtskydd.

Or. en

Motivering

Integrerat växtskydd bör vara ett sätt att minska användningen av växtskyddsmedel.
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Ändringsförslag 2702
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

(h) Åtgärder för att minska skadorna 
från skadegörare genom att främja 
principen om integrerat växtskydd.

Or. en

Ändringsförslag 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing, jämvikten mellan 
vattenrika och vattenfattiga 
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avrinningsområden och dränering.

Or. es

Ändringsförslag 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Åtgärder för att minska 
avfallsproduktionen och öka 
avfallshanteringen.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller 
transporter och lagring av produkter inom 
sektorn för frukt och grönsaker.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2707
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
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Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
genom att förespråka korta 
leveranskedjor samt när det gäller lagring 
av produkter inom sektorn för frukt och 
grönsaker.

Or. en

Ändringsförslag 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar, för anpassning till 
klimatförändringar och för att öka 
användningen av förnybar energi.

utgår

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för led c.

Ändringsförslag 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem, 
offentliga eller frivilliga i enlighet med 
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förordning (EU) nr 1151/2012.

Or. it

Ändringsförslag 2710
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem och 
andra offentliga och privata system.

Or. en

Motivering

Det är bättre att även nämna andra kvalitetssystem, såväl offentliga som privata, som 
används ofta och som i dagsläget berättigar till stöd inom frukt- och grönsakssektorn.

Ändringsförslag 2711
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av 
unionsomfattande och godkända 
nationella eller internationella
kvalitetssystem.

Or. de

Motivering

På grundval föredragandens formulering. Endast officiella bestämmelser ska beaktas. 
Ändringsförslagets version har inget samband med handelsnormer.

Ändringsförslag 2712
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Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas offentliga och privata 
kvalitetssystem.

Or. es

Ändringsförslag 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Genomförande av unionens och
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens,
medlemsstaternas och privata
kvalitetssystem.

Or. en

Ändringsförslag 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för 
frukt och grönsaker och till information 
om hälsofördelarna med konsumtion av 
frukt och grönsaker.

utgår

Or. en
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Motivering

Främjande åtgärder och kommunikationskampanjer står för en betydande del av medlen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. I dagsläget när resurserna för den gemensamma 
jordbrukspolitiken är begränsade anser vi att detta inte är den typ av utgifter som allmänna 
medel bör gå till.

Ändringsförslag 2715
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, som bland annat 
informerar om hälsofördelarna med 
konsumtion av frukt och grönsaker,
inbegripet åtgärder och verksamhet som 
syftar till diversifiering och konsolidering 
av marknaderna för frukt och grönsaker, 
främjande av korta saluföringskedjor och 
av offentliga inköpsmekanismer för detta 
ändamål samt åtgärder som avser 
information om hälsofördelarna med 
konsumtion av frukt och grönsaker.

Or. es

Ändringsförslag 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för 
frukt och grönsaker och till information 
om hälsofördelarna med konsumtion av 
frukt och grönsaker.

(n) Främjande av färska eller 
bearbetade produkter.



AM\1171743SV.docx 105/180 PE631.982v01-00

SV

Or. es

Ändringsförslag 2717
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker, insatser för att hitta nya 
avsättningsmarknader på grund av att 
tredjelandsmarknader stängts och till 
information om hälsofördelarna med 
konsumtion av frukt och grönsaker.

Or. en

Motivering

Det måste i den gemensamma jordbrukspolitiken finnas åtgärder för att lösa spänningar på 
EU:s inre marknad som uppstår på grund av att tillgången till en tredjelandsmarknad abrupt 
stängts av.

Ändringsförslag 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Kommunikation, inbegripet 
åtgärder och verksamhet som syftar till 
diversifiering och konsolidering av 
marknaderna för frukt och grönsaker, 
såsom förhandlingar om och 
genomförande av växtskyddsprotokoll för 
export till tredjeländer och till 
information om hälsofördelarna med 
konsumtion av frukt och grönsaker.
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Or. es

Ändringsförslag 2719
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, utbildning och utbyte av god 
praxis med särskilt avseende på bland 
annat hållbara metoder för 
skadedjursbekämpning, hållbar användning 
av bekämpningsmedel och anpassning till 
och begränsning av klimatförändringar, 
samt tjänster som avser förhandling om 
och genomförande och förvaltning av 
växtskyddsprotokoll för export till 
tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
agroekologi, hållbara metoder för 
skadedjursbekämpning, alternativ till 
bekämpningsmedel, kraven i direktivet om
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
särskilt de åtta principerna för integrerat 
växtskydd, minskat beroende av 
agrokemiska produkter samt bidragande 
till anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.
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Or. en

Ändringsförslag 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

Or. it

Ändringsförslag 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

Or. it

Ändringsförslag 2723
Nicola Caputo

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

Or. it

Ändringsförslag 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster, utbildning 
och utbyte av bästa praxis med avseende 
på bland annat hållbara metoder för 
skadedjursbekämpning, hållbar användning 
av bekämpningsmedel samt anpassning till 
och begränsning av klimatförändringar.

Or. es

Ändringsförslag 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
samt anpassning till och begränsning av 

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
minskad användning av 
bekämpningsmedel samt anpassning till 
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klimatförändringar. och begränsning av klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel samt bidragande till 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringarna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
alternativ till bekämpningsmedel, kraven i 
direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel, särskilt de åtta 
principerna för integrerat växtskydd, 
minskat beroende av agrokemiska 
produkter samt bidragande till anpassning 
till och begränsning av klimatförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
samt bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
minskad användning av 
bekämpningsmedel samt bidragande till 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 2729
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Åtgärder för kvalitetsförbättring 
genom innovation.

Or. it

Ändringsförslag 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Åtgärder som syftar till 
kvalitetsförbättring genom innovation.

Or. it
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Ändringsförslag 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Åtgärder för kvalitetsförbättring 
genom innovation.

Or. it

Ändringsförslag 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Genomförande av spårbarhets-
/certifieringssystemen.

Or. es

Ändringsförslag 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pb) Kostnader för personal och 
tekniskt bistånd som ska göra att målen i 
artikel 42.b uppnås.

Or. es

Ändringsförslag 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 i ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 g ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

Or. it

Ändringsförslag 2735
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer,
sammanslutningar av 
producentorganisationer och, i tillämpliga 
fall, branschorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 enligt villkoren i artikel 70.

Or. en

Ändringsförslag 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och av 
sammanslutningar av 
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enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 i överensstämmelse med artikel 
70.

Or. en

Ändringsförslag 2737
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Kostnader för inrättande av, 
bildande av, försörjning av och/eller 
påfyllning av medel i gemensamma fonder 
av producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. es

Ändringsförslag 2738
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av, sammanställning av 
inledande aktiekapital och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra den överenskommelse som nåddes inom 
ramarna för förordning (EU) 2017/2393 (det s.k. omnibusförslaget).

Ändringsförslag 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av, bildande av och 
påfyllning av medel i gemensamma fonder 
av producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. es

Ändringsförslag 2740
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Insättande av grundkapital
och/eller påfyllning av medel i 
gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 2741
Clara Eugenia Aguilera García



AM\1171743SV.docx 115/180 PE631.982v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden, inbegripet kollektiv 
magasinering.

Or. es

Ändringsförslag 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål.

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål, 
inbegripet kostnaderna för bearbetning av 
den tillbakadragna produkten innan 
gratisutdelningen.

Or. es

Ändringsförslag 2743
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål.

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål,
inbegripet kostnaderna för bearbetning av 
den tillbakadragna produkten innan 
gratisutdelningen.

Or. es
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Ändringsförslag 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Skördeförsäkring som bidrar till 
att trygga producenternas intäkter vid 
förluster förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2745
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att
trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

(g) Skördeförsäkring, inbegripet 
indexbaserade försäkringar som ger 
ersättning om en händelse med mätbar 
risk inträffar, som bidrar till att trygga 
producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att 
trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att 
trygga producenternas intäkter vid 
oundvikliga förluster förorsakade av 
naturkatastrofer, extrema och oväntade
väderförhållanden, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp, samtidigt som det 
säkerställs att stödmottagarna vidtar 
nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

Or. en

Motivering

Riskhantering/försäkringar får inte leda till att ansvarslösa föråldrade jordbruksmetoder 
lever kvar, då detta skulle vara ett oerhört slöseri med de krympande resurserna i fonderna 
för landsbygdsutveckling. Klimatförändringarna och extrema väderförhållanden i deras spår 
är ett faktum sedan ett årtionde tillbaka, och planering utifrån denna eventualitet bör 
uppmuntras inom en framåtblickande och finansiellt effektiv/resurseffektiv politik. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör i stället stödja jordbrukarnas anpassning till 
klimatförändringarna och andra effekter genom medel från andra landsbygdsutvecklings- och 
miljöprogram.

Ändringsförslag 2747
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 eller till enskilda producenter.

(h) Utbytesverksamhet och/eller
handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 eller till enskilda producenter.

Or. en
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Ändringsförslag 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Marknadsföring av produkter och 
information om hälsofördelarna med 
konsumtion av frukt och grönsaker.

Or. es

Ändringsförslag 2749
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Marknadsföring och 
kommunikation.

Or. es

Ändringsförslag 2750
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Förhandlingar om och
genomförande och förvaltning av 
växtskyddsprotokoll vid export till och 
import från tredjeländer på unionens 
territorium för att underlätta tillträdet till 
tredjelandsmarknader, inbegripet 
marknadsundersökningar och 
undersökningar av produktionens 
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konsekvenser.

Or. es

Ändringsförslag 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Förhandlingar om och 
genomförande och förvaltning av 
växtskyddsprotokoll för export till 
tredjeländer från unionens territorium, 
inbegripet marknadsundersökningar för 
att underlätta tillträdet till 
tredjelandsmarknader.

Or. es

Ändringsförslag 2752
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader samt 
hantering och förebyggande av 
växtskyddskriser.

Or. en

Ändringsförslag 2753
Norbert Erdős

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Marknadsundersökningar i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem, 
offentliga eller frivilliga i enlighet med 
förordning (EU) nr 1151/2012.

Or. it

Ändringsförslag 2755
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(j) Genomförande av 
unionsomfattande och godkända 
nationella eller internationella
kvalitetssystem.

Or. de

Motivering

På grundval föredragandens formulering. Endast officiella bestämmelser ska beaktas. 
Ändringsförslagets version har inget samband med handelsnormer.
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Ändringsförslag 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas offentliga och privata 
kvalitetssystem.

Or. es

Ändringsförslag 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

(k) Rådgivning och tekniskt bistånd.

Or. it

Motivering

Rådgivning och tekniskt bistånd måste kunna vara omfattande.

Ändringsförslag 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara
metoder för skadedjursbekämpning och 

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
agroekologiska metoder för 
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hållbar användning av bekämpningsmedel. skadedjursbekämpning, minskad 
användning av bekämpningsmedel, 
integrerat växtskydd och hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 2759
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(k) Utbildning inom och utbyte av god 
praxis, rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

Or. es

Ändringsförslag 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
minskad användning av 
bekämpningsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 2761
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, bland annat utbildningsinsatser 
och utbyte av bästa praxis.

Or. en

Motivering

Innehållet i kunskaps- och praxisutbytet bör inte begränsas.

Ändringsförslag 2762
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Användning av 
handelsplattformar och varubörser på 
plats och framtida marknader.

Or. pl

Ändringsförslag 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Användning av 
handelsplattformar och varubörser på 
plats och framtida marknader.

Or. pl
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Ändringsförslag 2764
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel.

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel. Medlemsstaterna 
får dessutom besluta att tillåta 
branschorganisationer att genom 
godkända operativa program genomföra 
målen och interventionerna för sektorn 
för frukt och grönsaker som anges i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och branschorganisationer och/eller 
sammanslutningar av 
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enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel.

producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 2766
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 d och e, och 
minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år.

Or. en

Motivering

Det finns inget underlag för att de operativa programmen ska begränsas till miljö- och 
klimatmål.

Ändringsförslag 2767
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 d och e, och 
minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 b, d, e och f, 
och minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

Or. es
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Ändringsförslag 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 d och e, och 
minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 d och e, och 
minst ett annat mål som anges i den 
artikeln.

Or. es

Motivering

I förslaget avser kravet två mål. Att öka kravet till tre mål för de operativa programmen är ett 
steg på vägen.

Ändringsförslag 2769
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För varje mål som valts ska de 
operativa programmen beskriva de 
interventioner som valts bland dem som 
fastställs av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

3. De operativa programmen ska
beskriva de interventioner som valts bland 
dem som fastställs av medlemsstaterna i 
deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Det finns inget underlag för att de operativa programmen ska begränsas till miljö- och 
klimatmål.
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Ändringsförslag 2770
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer och/eller, i 
tillämpliga fall, branschorganisationer
som erkänts i enlighet med förordning 
(EU) nr 1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 2772
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer,
sammanslutningar av 
producentorganisationer och/eller, i 
tillämpliga fall, branschorganisationer
som erkänts i enlighet med förordning 
(EU) nr 1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 2773
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer,
sammanslutningar av 
producentorganisationer eller, i tillämpliga 
fall, branschorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. en

Motivering

Även branschorganisationer bör få lov att bidra till målen för sektorn genom operativa 
program. (Tillägget gäller alla berörda artiklar.)

Ändringsförslag 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer som erkänts i 
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1308/2013. enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 2775
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De operativa programmen från 
producentorganisationernas 
sammanslutningar får vara antingen 
partiella operativa program eller 
fullständiga operativa program. De 
fullständiga operativa programmen ska 
uppfylla samma regler för förvaltning och 
villkor som producentorganisationernas 
operativa program.

Or. es

Ändringsförslag 2776
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program för sammanslutningar 
av producentorganisationer får inte omfatta 
samma interventioner som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

Sammanslutningar av 
producentorganisationer får också lägga 
fram ett partiellt operativt program, som 
består av åtgärder som fastställts men inte 
genomförts av medlemsorganisationerna 
inom ramen för dessas operativa 
program. Dessa program får inte omfatta 
samma åtgärder som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
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producentorganisationer tillsammans med 
de integrerade 
producentorganisationernas operativa 
program.

Or. es

Ändringsförslag 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program för sammanslutningar 
av producentorganisationer får inte omfatta 
samma interventioner som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

Sammanslutningar av 
producentorganisationer får också lägga 
fram ett partiellt operativt program, som 
består av åtgärder som fastställts men inte 
genomförts av medlemsorganisationerna 
inom ramen för dessas operativa 
program. Dessa program får inte omfatta 
samma åtgärder som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

Or. es

Motivering

Precis som i dag bör sammanslutningar av producentorganisationer kunna lägga fram 
partiella operativa program som gör att sammanslutningen kan genomföra vissa av 
åtgärderna i medlemsorganisationens operativa program.

Ändringsförslag 2778
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program för sammanslutningar 
av producentorganisationer får inte omfatta 
samma interventioner som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

Sammanslutningar av 
producentorganisationer får skicka in 
partiella eller fullständiga operativa 
program som består av åtgärder som 
fastslagits, men inte genomförts, av 
medlemsorganisationerna i deras 
operativa program. Dessa program får 
inte omfatta samma insatser som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

Or. en

Motivering

I syfte att säkerställa rättslig säkerhet måste denna lydelse avseende partiella operativa 
program som läggs fram av sammanslutningar av producentorganisationer finnas med. 
Sammanslutningarnas partiella program och dess medlemsorganisationers program bör 
dessutom få överensstämma på interventionsnivå, men inte på operativ insatsnivå.

Ändringsförslag 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta ändamål ska medlemsstaterna 
säkerställa att

För detta ändamål ska medlemsstaterna, 
vad gäller partiella operativa program,
säkerställa att

Or. es

Ändringsförslag 2780
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
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Artikel 44 – punkt 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta ändamål ska medlemsstaterna 
säkerställa att

För detta ändamål ska medlemsstaterna, 
vad gäller partiella operativa program,
säkerställa att

Or. es

Ändringsförslag 2781
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) interventionerna inom ramen för de 
operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,

(a) interventionerna inom ramen för de 
partiella operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,

Or. es

Ändringsförslag 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) interventionerna inom ramen för 
de operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,

(a) åtgärderna inom ramen för de 
operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,
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Or. es

Motivering

Hierarkin ser ut såhär: interventionstyp, intervention, åtgärd. Oförenligheten måste 
fastställas på grundläggande nivå.

Ändringsförslag 2783
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna eller två 
åtgärder inom de operativa programmen 
omfattar de interventioner som är kopplade 
till de mål som anges i artikel 42 d och e,
(i) Miljöåtgärder ska uppfylla kraven för 
åtaganden för miljövänligt jordbruk och 
klimat eller för ekologiskt jordbruk enligt 
artikel 65.
(ii) Om minst 80 % av 
producentmedlemmarna i en 
producentorganisation omfattas av ett 
eller flera åtaganden för miljövänligt 
jordbruk och klimat eller för ekologiskt 
jordbruk enligt artikel 65 ska vart och ett 
av dessa åtaganden anses vara en 
miljöåtgärd enligt första stycket i denna 
punkt.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att minska andelen utgifter inom operativa program som går till 
miljö- och klimatåtgärder och att i stället föreslå att tre åtgärder ägnas dessa mål inom 
operativa program.

Ändringsförslag 2784
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) de operativa programmen bidrar i 
enlighet med informationen som ges vid 
villkoren i artikel 92 till de mål som anges 
i artikel 42 d och e; medlemsstaterna får 
ta hänsyn till interventionerna i denna 
förordning som bidrar till målen som 
anges i artikel 42 d och e och som utförs 
av producentorganisationer eller deras 
medlemmar,

Or. en

Ändringsförslag 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 c, d, e och f, och en 
övergångsperiod får fastställas för en 
höjning av denna procentsats,

Or. es

Motivering

Att gå från dagens 10 % till 20 % är alltför drastiskt. Men för att göra framsteg i förhållande 
till i dag införlivas möjligheten att höja denna procentsats under en övergångsperiod.

Ändringsförslag 2786
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de (a) minst 10 % av utgifterna inom de 
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operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d, e och f, och en 
övergångsperiod får fastställas för en 
höjning av denna procentsats,

Or. es

Ändringsförslag 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 41a e och f eller att de 
operativa programmen innehåller minst 
två miljöåtgärder,

Or. en

Motivering

Den ordning som råder i dag bör behållas när det gäller de utgifter inom de operativa 
programmen som ska gå till miljö- och klimatåtgärder (minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen ska gå till miljöåtgärder eller att de operativa programmen ska 
innehålla minst två miljöåtgärder). Om kraven på miljö- och klimatåtgärder höjs kan de 
allvarligt försvåra för producentorganisationerna att utföra sina huvuduppgifter och verka 
hämmande på producenternas deltagande i själva samarbetet.

Ändringsförslag 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 

(a) Medlemsstaterna ska säkerställa 
att (a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
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som anges i artikel 42 d och e, som anges i artikel 42 d och e,

Or. pl

Ändringsförslag 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. pl

Ändringsförslag 2790
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. pl

Ändringsförslag 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de (a) minst 10 % av utgifterna inom de 
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operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. pl

Motivering

Att höja den lägre gränsen till 20 % kommer att begränsa möjligheterna för 
producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn att finansiera nödvändiga projekt 
som har en inverkan på situationen i sektorn. Denna industri har inte någon väsentlig negativ 
inverkan på miljön.

Ändringsförslag 2792
Manolis Kefalogiannis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. en

Ändringsförslag 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. it
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Ändringsförslag 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 10 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. it

Ändringsförslag 2795
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) minst 15 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

Or. hr

Ändringsförslag 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

utgår

Or. es
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Motivering

Kraven på en viss lägsta nivå på utgifterna tas bort för innovation, eftersom 
producentorganisationerna inte är bäst lämpade att genomföra denna slags åtgärder 
(fonderna Ejflu, Horisont Europa, Eruf eller nationella fonder är bättre lämpade).

Ändringsförslag 2797
Manolis Kefalogiannis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2798
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

utgår

Or. en

Motivering

Det finns andra finansieringsinstrument på EU-nivå utan koppling till de operativa 
programmen som kan användas till mycket mer, och som därför är effektivare, när det gäller 
ekologisk produktion (i den gemensamma jordbrukspolitikens första eller andra pelare).

Ändringsförslag 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de
interventioner som är kopplade till det mål 
som anges i artikel 42 c,

Or. en

Ändringsförslag 2800
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

(b) minst 3 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

Or. hr

Ändringsförslag 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

(b) minst 1 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

Or. it
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Ändringsförslag 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En övergångsperiod ska införas 
under vilken producentorganisationerna 
får välja om de vill fortsätta genomföra 
sitt godkända operativa program enligt de 
tidigare reglerna till slutet, eller om de vill 
ändra det eller ersätta det med ett nytt för 
att anpassa sig efter de regler som 
fastställs i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2803
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Operativa program som har 
godkänts innan denna förordning träder i 
kraft bör fortsätta att regleras enligt den 
förordning enligt vilken de godkänts tills 
programmen löper ut såvida inte 
producentorganisationen eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer frivilligt beslutar 
att de i stället vill regleras av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2804
Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Operativa program som har 
godkänts innan denna förordning träder i 
kraft bör fortsätta att regleras enligt den 
förordning enligt vilken de godkänts tills 
programmen löper ut såvida inte 
producentorganisationen eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer frivilligt beslutar 
att de i stället vill regleras av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2805
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Alla operativa program som har 
godkänts före denna förordnings 
ikraftträdande ska regleras i enlighet med 
förordning (EU) nr 1308/2013 fram till 
det datum då programmen löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta 
driftsfonder som enbart får finansiera de 
operativa program som medlemsstaterna 
godkänt. Fonderna ska finansieras genom
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bidrag från producentorganisationerna 
själva eller sammanslutningar av 
producentorganisationerna och/eller dess 
partner, tillsammans med det ekonomiska 
stöd som avses i artikel 46.

Or. es

Motivering

För att förenkla förvaltningen av de operativa programmen ska det inte krävas detaljerad 
information om varifrån bidragen till driftsfonden kommer, eftersom detta medför besvärliga 
redovisningskontroller.

Ändringsförslag 2807
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker, deras 
sammanslutningar och, i tillämpliga fall, 
branschorganisationer får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

Or. en

Ändringsförslag 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

1. Producentorganisationer och 
branschorganisationer inom sektorn för 
frukt och grönsaker och/eller deras
sammanslutningar får inrätta driftsfonder. 
Fonderna ska finansieras genom
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Or. en

Ändringsförslag 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiska bidrag från utgår

i) medlemmar i producentorganisationen 
och/eller själva producentorganisationen, 
eller o

ii) sammanslutningar av 
producentorganisationer genom 
medlemmarna i dessa sammanslutningar,

Or. es

Motivering

Detta krävs inte längre till följd av den nya ordalydelsen i punkt 1.

Ändringsförslag 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) medlemmar i 
producentorganisationen och/eller själva 
producentorganisationen, eller 

i) medlemmar i 
producentorganisationen och/eller själva 
producentorganisationen eller 
branschorganisationen, eller 

Or. en

Ändringsförslag 2811
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
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Artikel 45 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) branschorganisationer genom 
medlemmarna i dessa organisationer,

Or. en

Ändringsförslag 2812
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd från unionen, som 
får beviljas producentorganisationer eller
deras sammanslutningar, om dessa 
sammanslutningar lägger fram ett operativt 
program.

(b) ekonomiskt stöd från unionen, som 
får beviljas producentorganisationer, deras 
sammanslutningar eller 
branschorganisationer, om dessa 
sammanslutningar eller organisationer
lägger fram ett operativt program.

Or. en

Ändringsförslag 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd från unionen, som 
får beviljas producentorganisationer eller 
deras sammanslutningar, om dessa 
sammanslutningar lägger fram ett operativt 
program.

(b) ekonomiskt stöd från unionen, som 
får beviljas producentorganisationer och 
branschorganisationer eller deras 
sammanslutningar, om dessa 
sammanslutningar lägger fram ett operativt 
program.

Or. en
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Ändringsförslag 2814
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd från unionen, som 
får beviljas producentorganisationer eller 
deras sammanslutningar, om dessa 
sammanslutningar lägger fram ett operativt 
program.

(b) ekonomiskt stöd från unionen eller 
nationellt ekonomiskt stöd, som får 
beviljas producentorganisationer eller deras 
sammanslutningar, om dessa 
sammanslutningar lägger fram ett operativt 
program.

Or. en

Motivering

Det viktigt att möjligheten att bevilja producentorganisationer nationellt ekonomiskt stöd får 
finnas kvar så att bildande av sådana organisationer och deras arbete kan uppmuntras.

Ändringsförslag 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Driftsfonderna får endast 
användas för att finansiera operativa 
program som godkänts av 
medlemsstaterna.

utgår

Or. es

Motivering

Detta krävs inte längre till följd av den nya ordalydelsen i punkt 1.

Ändringsförslag 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ekonomiska stödet från 
unionen ska motsvara summan av de 
faktiskt inbetalade ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och som 
begränsas till 50 % av de faktiskt 
verkställda utgifterna.

1. Det ekonomiska stödet från 
unionen ska motsvara 50 % av de faktiskt 
verkställda utgifterna.

Or. es

Ändringsförslag 2817
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

(a) 4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

Or. pl

Ändringsförslag 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

(a) 4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

Or. pl

Ändringsförslag 2819
Clara Eugenia Aguilera García
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

(a) 4,6 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje 
producentorganisation,

Or. es

Ändringsförslag 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje sammanslutning av 
producentorganisationer,

(b) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje sammanslutning av 
producentorganisationer,

Or. es

Ändringsförslag 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

(c) 4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

Or. pl

Ändringsförslag 2822
Clara Eugenia Aguilera García
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

(c) 5,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

Or. es

Ändringsförslag 2823
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

(c) 4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för varje gränsöverskridande 
producentorganisation eller 
gränsöverskridande sammanslutning av 
producentorganisationer.

Or. pl

Ändringsförslag 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för

– det första operativa programmet hos en 
producentorganisation som är resultatet 
av en sammanslagning eller integration 
av flera producentorganisationer,
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– producentorganisationer som har ökat 
sin omfattning (beträffande antingen 
medlemsantalet eller värdet av den 
saluförda produktionen) under en viss 
tidsperiod och med ett visst procenttal som 
bestäms senare,

– producentorganisationer som har 
uppnått en viss omfattning (beträffande 
antingen medlemsantalet eller värdet av 
den saluförda produktionen) som bestäms 
senare, – sammanslutningar av 
producentorganisationer som ombesörjer 
saluförandet av de ingående 
producentorganisationernas produktion,

– producentorganisationer som 
eftersträvar integration till 100 % av den 
egna produktionen genom att saluföra 
den tillsammans med andra 
producentorganisationer via ett 
dotterbolag som kan vara ett kooperativt 
företag

1) som bildats med syfte att saluföra den 
aktuella produktionen,

2) vars kapital till 90 % ägs av 
producentorganisationen,

3) som har uppnått en relevant ekonomisk 
omfattning som bestäms senare.

Or. it

Ändringsförslag 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 5,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för

– varje producentorganisation som har 
vuxit sett till såväl antalet partner som den 
saluförda produktionsvolymen, under en 
viss tidsperiod och med en viss procentsats 
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vilka ska fastställas,

– det första operativa programmet från en 
producentorganisation som tillkommit 
genom en sammanslagning eller 
integration,

– varje producentorganisation som 
uppnår en viss storlek mätt i såväl antalet 
partner som den saluförda 
produktionsvolymen, vilken ska 
fastställas,

– de sammanslutningar av 
producentorganisationer som arbetar med 
att släppa ut sina partners produkter på 
marknaden,

– de producentorganisationer som saluför 
all sin produktion tillsammans med andra 
producentorganisationer genom ett 
kooperativt dotterbolag, som grundats i 
syfte att saluföra denna produktion, vars 
kapital till 90 % tillhör 
producentorganisationen och som uppnår 
en viss ekonomisk storlek, vilken ska
fastställas.

Or. es

Ändringsförslag 2826
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I fall (b) och (c) ska 
organisationernas utsläppande på 
marknaden och försäljning av frukt och 
grönsaker genomföras gemensamt och 
helt samordnat inom den aktuella 
organisationen

Or. en
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Ändringsförslag 2827
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får det 
ekonomiska stödet från unionen ökas på 
följande sätt:

Genom undantag från första stycket får det 
ekonomiska stödet från unionen ökas till 5 
% av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 4,5 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast 
används för en eller flera interventioner 
som är kopplade till de mål som anges i 
artikel 42 c, d, e, g, h och i och som 
genomförs av den enhet som avses i första 
stycket på medlemmarnas vägnar.

Or. pl

Ändringsförslag 2828
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller 
producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 4,6 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till 
de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h 
och i.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller 
producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 4,6 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till de 
mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och 
i.

(a) Genom undantag från första 
stycket får det ekonomiska stödet från 
unionen ökas till 5 % av värdet av den 
saluförda produktionen under förutsättning 
att det belopp som överstiger 4,5 % av 
värdet av den saluförda produktionen 
endast används för en eller flera 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och i och 
som genomförs av den enhet som avses i 
första stycket på medlemmarnas vägnar.

Or. pl

Ändringsförslag 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När det gäller 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 4,6 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 4,1 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, g, h och i.

(a) När det gäller 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 5,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 4,6 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, f, g, h och i.

Or. es

Ändringsförslag 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller sammanslutningar 
av producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 5 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till 
de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h 
och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på 
medlemmarnas vägnar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 2832
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller sammanslutningar 
av producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 5 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,5 % av värdet av den saluförda
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till 
de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h 
och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på 
medlemmarnas vägnar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 2833
Clara Eugenia Aguilera García
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller sammanslutningar av 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 4,5 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, g, h och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på medlemmarnas 
vägnar.

(b) När det gäller sammanslutningar av 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 5,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 5 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, f, g, h och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på medlemmarnas 
vägnar.

Or. es

Ändringsförslag 2834
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När det gäller gränsöverskridande 
producentorganisationer eller 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 5,5 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
5 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till 
de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h 
och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på 
medlemmarnas vägnar.

utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När det gäller gränsöverskridande 
producentorganisationer eller 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
producentorganisationer får 
procentsatsen ökas till 5,5 % av värdet av 
den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
5 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för en eller 
flera interventioner som är kopplade till 
de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h 
och i och som genomförs av 
sammanslutningen av 
producentorganisationer på 
medlemmarnas vägnar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) När det gäller gränsöverskridande 
producentorganisationer eller 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 5,5 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 5 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, g, h och i och som genomförs av 

(c) När det gäller gränsöverskridande 
producentorganisationer eller 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
producentorganisationer får procentsatsen 
ökas till 6 % av värdet av den saluförda 
produktionen under förutsättning att det 
belopp som överstiger 5,5 % av värdet av 
den saluförda produktionen endast används 
för en eller flera interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
c, d, e, g, h och i och som genomförs av 
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sammanslutningen av 
producentorganisationer på medlemmarnas 
vägnar.

sammanslutningen av 
producentorganisationer på medlemmarnas 
vägnar.

Or. es

Ändringsförslag 2837
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen för

– det första operativa programmet hos en 
producentorganisation som är resultatet 
av en sammanslagning eller integration 
av flera producentorganisationer, 

– producentorganisationer som har ökat 
sin omfattning (beträffande antingen 
medlemsantalet eller värdet av den 
saluförda produktionen) under en viss 
tidsperiod och med ett visst procenttal som 
bestäms senare,

– producentorganisationer som har 
uppnått en viss omfattning (beträffande 
antingen medlemsantalet eller värdet av 
den saluförda produktionen) som bestäms 
senare,

– sammanslutningar av 
producentorganisationer som ombesörjer 
saluförandet av de ingående 
producentorganisationernas produktion, 

– producentorganisationer som 
eftersträvar integration till 100 % av den 
egna produktionen genom att saluföra 
den tillsammans med andra 
producentorganisationer via ett 
dotterbolag som kan vara ett kooperativt 
företag

(i) som bildats med syfte att saluföra den 
aktuella produktionen,
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(ii) vars kapital till 90 % ägs av 
producentorganisationen,

(iii) som har uppnått en relevant 
ekonomisk omfattning som bestäms 
senare. 

Or. it

Ändringsförslag 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 5 % av värdet av den saluförda 
produktionen i en producentorganisations 
första operativa program, inbegripet 
erkända producentorganisationer som 
bildats genom en sammanslagning av två 
erkända producentorganisationer.

Or. en

Motivering

Det viktigt att uppmuntra bildandet av nya producentorganisationer, inte bara sådana som 
uppstår på grund av att två erkända producentorganisationer slås ihop.

Ändringsförslag 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får hjälpa 
producentorganisationerna att växa 
genom att öka det ekonomiska stöd som 
anges i punkt 2 här ovan med två 
procentenheter för varje situation som 
anges, under förutsättning att en 
organisation överstiger tre gånger de 
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tröskelvärden för marknadsmässig 
produktion som fastställts för att 
producentorganisationen ska erkännas 
som en sådan.

Or. es

Motivering

Syftet är att hjälpa producentorganisationerna att växa och att förbättra deras 
förhandlingsmöjligheter genom en ökad koncentration av utbudet.

Ändringsförslag 2840
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkterna 
1 och 2 får det ekonomiska stödet ökas 
med 2 procentenheter för 
producentorganisationer som fördubblar 
antalet medlemmar eller värdet av den 
saluförda produktionen jämfört med 
genomsnittet under de fem åren före 
genomförandet av det operativa 
programmet.

Or. pl

Ändringsförslag 2841
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkterna 
1 och 2 får det ekonomiska stödet ökas 
med 2 % för producentorganisationer som 
har dubbelt så många medlemmar som 
det minimiantal, eller uppfyller dubbelt så 
många av de minimikriterier avseende 
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värdet av den saluförda produktionen,
som har fastställts av medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Producentorganisationer verkar i 
olika medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

(a) Producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer verkar i olika 
medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

Or. es

Ändringsförslag 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Producentorganisationer verkar i 
olika medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

(a) Producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer verkar i olika 
medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att även sammanslutningar av 
producentorganisationer kan få ta del av en ökad procentsats av EU-stöd, vilket kan bidra till 
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att stärka deras roll när det gäller att koncentrera utbudet på europeisk nivå. Det leder också 
till mer solidaritet och samarbete mellan samtliga europeiska producenter.

Ändringsförslag 2844
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Producentorganisationer verkar i 
olika medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

(a) Producentorganisationer eller 
sammanslutningar av
producentorganisationer verkar i olika 
medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som är 
kopplade till de mål som anges i artikel 42 
b och e.

Or. en

Ändringsförslag 2845
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det operativa programmet omfattar 
endast särskilt stöd för produktion av 
ekologiska produkter som omfattas av 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 35.

(c) Det operativa programmet omfattar 
särskilt stöd för produktion av ekologiska 
produkter som omfattas av rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 35, eller för 
den del av det operativa programmet som 
avser ekologisk produktion.

_________________ _________________

35 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 
2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

35 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 
2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

Or. it
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Ändringsförslag 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Det operativa programmet 
genomförs för första gången av en 
sammanslutning av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(d) Det operativa programmet 
genomförs för första gången av en 
sammanslutning av 
producentorganisationer som erkänts och 
som är verksam i en eller flera 
medlemsstater, en sammanslutning av 
producentorganisationer som erkänts 
eller en sammanslutning av 
producentorganisationer som erkänts och 
som är verksam i flera medlemsstater i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att även sammanslutningar av 
producentorganisationer kan få ta del av en ökad procentsats av EU-stöd, vilket kan bidra till 
att stärka deras roll när det gäller att koncentrera utbudet på europeisk nivå. Det leder också 
till mer solidaritet och samarbete mellan samtliga europeiska producenter.

Ändringsförslag 2847
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Det operativa programmet 
genomförs för första gången av en 
sammanslutning av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(d) Det operativa programmet 
genomförs för första gången av en 
producentorganisation, en 
sammanslutning av 
producentorganisationer eller en 
sammanslutning av 
producentorganisationer som verkar i 
olika medlemsstater som erkänts i enlighet 
med förordning (EU) nr 1308/2013.
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Or. en

Ändringsförslag 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) det operativa programmet

– genomförs för första gången av en 
producentorganisation som är resultatet 
av en sammanslagning eller integration 
av flera producentorganisationer,

– av producentorganisationer som har 
ökat sin omfattning (beträffande antingen 
medlemsantalet eller värdet av den 
saluförda produktionen) under en viss 
tidsperiod och med ett visst procenttal som 
bestäms senare,

– av producentorganisationer som har 
uppnått en viss omfattning (beträffande 
antingen medlemsantalet eller värdet av 
den saluförda produktionen) som bestäms 
senare,

– av sammanslutningar av 
producentorganisationer som ombesörjer 
saluförandet av de ingående 
producentorganisationernas produktion,

– av producentorganisationer som 
eftersträvar integration till 100 % av den 
egna produktionen genom att saluföra 
den tillsammans med andra 
producentorganisationer via ett 
dotterbolag som kan vara ett kooperativt 
företag

• som bildats med syfte att saluföra den 
aktuella produktionen,

• vars kapital till 90 % ägs av 
producentorganisationen,

• som har uppnått en relevant ekonomisk 
omfattning som bestäms senare.
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Or. it

Ändringsförslag 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Det operativa programmet 
genomförs av en erkänd 
producentorganisation under de första 
fem åren efter erkännandet, inbegripet 
producentorganisationer som bildats 
genom en sammanslagning av två 
erkända producentorganisationer.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra bildandet av nya producentorganisationer bör alla nybildade 
producentorganisationer kunna få ekonomiskt stöd från unionen på upp till 60 %, inte bara 
producentorganisationer som bildats genom en sammanslagning av två erkända 
producentorganisationer. En sådan möjlighet finns för nybildade producentorganisationer 
inom övriga sektorer enligt artikel 63.1a.

Ändringsförslag 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Producentorganisationen är 
verksam i ett av unionens yttersta 
randområden enligt artikel 349 i EUF-
fördraget.

(f) Producentorganisationen är 
verksam i ett av unionens yttersta 
randområden enligt artikel 349 i EUF-
fördraget eller saluför produkter som 
huvudsakligen kommer från 
bergsområden.

Or. it

Ändringsförslag 2851
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Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det operativa programmet omfattar 
de interventioner som är kopplade till de 
mål som anges i artikel 42 c, d, e, h och i.

(g) Det operativa programmet omfattar 
de interventioner som är kopplade till de 
mål som anges i artikel 42 c, h och i.

Or. pl

Ändringsförslag 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det operativa programmet omfattar 
de interventioner som är kopplade till de 
mål som anges i artikel 42 c, d, e, h och i.

(g) Det operativa programmet omfattar 
de interventioner som är kopplade till de 
mål som anges i artikel 42 c, h och i.

Or. pl

Ändringsförslag 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Det operativa programmet har 
tagits fram av en producentorganisation 
som har vuxit sett till såväl antalet partner 
som den saluförda produktionsvolymen, 
under en viss tidsperiod och med en viss 
mängd som ska fastställas av 
kommissionen.

Or. es
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Ändringsförslag 2854
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En producentorganisations 
operativa program ökar antalet 
medlemmar eller värdet av den saluförda 
produktionen jämfört med det föregående
operativa programmet med minst 25 %.

Or. pt

Ändringsförslag 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Producentorganisationen verkar i 
en öregion.

Or. es

Ändringsförslag 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) En producentorganisations första 
operativa program.

Or. es
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Ändringsförslag 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) Det andra eller senaste 
programmet från en sammanslutning av 
producentorganisationer som främst 
arbetar med att släppa ut sina 
medlemmars produktion på marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gd) Det operativa programmet 
genomförs för första gången av en 
producentorganisation som är resultatet 
av en sammanslagning eller integration 
av två eller flera producentorganisationer.

Or. es

Ändringsförslag 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led ge (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ge) Producentorganisationerna verkar 
i olika medlemsstater och genomför 
gränsöverskridande interventioner som 
syftar till att uppnå målet i artikel 42 i.
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Or. es

Ändringsförslag 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led gf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gf) Det operativa programmet har 
lagts fram av en producentorganisation 
vars basindikatorer visar ett ökat antal 
medlemmar och en saluförd 
produktionsvolym som är minst 50 % 
större än den i det förra operativa 
programmet.

Or. es

Ändringsförslag 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led gg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gh) Producentorganisationer som åtar 
sig att saluföra all sin produktion 
tillsammans med andra 
producentorganisationers produktion 
genom ett dotterbolag som uppfyller de tre 
villkor som anges i sista delen i artikel 
46.2 d.

Or. es

Ändringsförslag 2862
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För branschorganisationer ska det 
ekonomiska stödet från unionen 
begränsas till ett belopp som motsvarar [2 
%] av medlemsstaternas anslag för 
direktstöd enligt bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 2863
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a

Ekonomiskt stöd från unionen får beviljas 
branschorganisationer om dessa 
organisationer lägger fram ett operativt 
program.

Unionens sammanlagda ekonomiska stöd 
till branschorganisationers operativa 
program som är godkända i en 
medlemsstat ska vara begränsat till ett 
belopp som motsvarar [2 %] av 
medlemsstaternas anslag för direktstöd 
enligt bilaga IV.

Or. en

Motivering

Även branschorganisationer kan bidra till målen för den aktuella sektorn genom operativa 
program, som då också bör beviljas stöd från unionen (det ekonomiska stödet från unionen 
tillkommer utöver anslagen till direktstöd och bör därför vara begränsat).

Ändringsförslag 2864
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1



PE631.982v01-00 170/180 AM\1171743SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet, får 
medlemsstaterna bevilja de 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 
på högst 80 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
för producentorganisationen i fråga. Det 
nationella ekonomiska stödet ska 
komplettera driftsfonden.

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet, får 
medlemsstaterna bevilja de 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 
på högst 80 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
för producentorganisationen i fråga.
Medlemsstaterna får bevilja nationellt 
ekonomiskt stöd motsvarande högst 96 % 
av de ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 4.1 a för operativa program eller 
en del av ett operativt program som 
uppfyller minst ett av villkoren i artikel 
46.3 b–d, f och g. Det nationella 
ekonomiska stödet ska komplettera 
driftsfonden.

Or. en

Motivering

Det viktigt att möjligheten att bevilja nationellt ekonomiskt stöd i frukt- och grönsakssektorn 
får finnas kvar.

Ändringsförslag 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet, får 
medlemsstaterna bevilja de 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet samt i 
öregionerna, inbegripet de yttersta 
randområdena, får medlemsstaterna 
bevilja de producentorganisationer som 
erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 
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på högst 80 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
för producentorganisationen i fråga. Det 
nationella ekonomiska stödet ska 
komplettera driftsfonden.

1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 
på högst 80 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
för producentorganisationen i fråga. Det 
nationella ekonomiska stödet ska 
komplettera driftsfonden.

Or. es

Ändringsförslag 2866
Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet, får 
medlemsstaterna bevilja de 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 
på högst 80 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % 
av värdet av den saluförda produktionen 
för producentorganisationen i fråga. Det 
nationella ekonomiska stödet ska 
komplettera driftsfonden.

1. I de regioner i medlemsstaterna där 
andelen organiserade producenter inom 
sektorn för frukt och grönsaker ligger 
betydligt under unionsgenomsnittet, får 
medlemsstaterna bevilja de 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd 
på högst 30 % av de ekonomiska bidrag 
som avses i artikel 45.1 a. Det nationella 
ekonomiska stödet ska komplettera 
driftsfonden. För den produktion som 
saluförs av dessa producentorganisationer 
gäller siffrorna i artikel 46.2.

Or. de

Ändringsförslag 2867
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I sådana regioner i 
medlemsstaterna där mindre än 15 % av 
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frukt- och grönsaksproduktionens värde 
saluförs av producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
producentgrupper och där frukt- och 
grönsaksproduktionen utgör minst 15 % 
av den totala jordbruksproduktionen i 
dessa regioner, får unionen på den 
berörda medlemsstatens begäran ge 
ersättning för det nationella ekonomiska 
stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

Or. pl

Ändringsförslag 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I sådana regioner i 
medlemsstaterna där mindre än 15 % av 
frukt- och grönsaksproduktionens värde 
saluförs av producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
producentgrupper och där frukt- och 
grönsaksproduktionen utgör minst 15 % 
av den totala jordbruksproduktionen i 
dessa regioner, får unionen på den 
berörda medlemsstatens begäran ge 
ersättning för det nationella ekonomiska 
stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

Or. pl

Ändringsförslag 2869
Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andelen organiserade producenter i en 
medlemsstatsregion ska anses vara 
betydligt under unionsgenomsnittet om 
organisationsgraden i genomsnitt varit 
lägre än 20 % tre år i rad före 
genomförandet av det operativa 
programmet. Andelen organiserade 
producenter ska beräknas som det värde av 
frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i den berörda regionen och som 
saluförts av producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, dividerat med det totala värde 
av frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i denna region.

Andelen organiserade producenter i en 
medlemsstatsregion ska anses vara 
betydligt under unionsgenomsnittet om 
organisationsgraden i genomsnitt varit 
lägre än 10 % tre år i rad före 
genomförandet av det operativa 
programmet. Andelen organiserade 
producenter ska beräknas som det värde av 
frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i den berörda regionen och som 
saluförts av producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, dividerat med det totala värde 
av frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i denna region.

Or. de

Ändringsförslag 2870
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andelen organiserade producenter i en 
medlemsstatsregion ska anses vara 
betydligt under unionsgenomsnittet om 
organisationsgraden i genomsnitt varit 
lägre än 20 % tre år i rad före 
genomförandet av det operativa 
programmet. Andelen organiserade 
producenter ska beräknas som det värde av 
frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i den berörda regionen och som 
saluförts av producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, dividerat med det totala värde 
av frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i denna region.

Andelen organiserade producenter i en 
medlemsstatsregion ska anses vara 
betydligt under unionsgenomsnittet om 
organisationsgraden i genomsnitt varit 
lägre än 20 % tre år i rad före 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Andelen organiserade 
producenter ska beräknas som det värde av 
frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i den berörda regionen och som 
saluförts av producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, dividerat med det totala värde 
av frukt- och grönsaksproduktionen som 
erhållits i denna region.
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Or. en

Motivering

Denna ändring behövs för att texten ska passa ihop med de andra artiklarna i förordningen.

Ändringsförslag 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva minst ett 
av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
inom biodlingssektorn.

Medlemsstaterna ska införa två närmare 
bestämmelser som syftar till att uppnå 
minst ett av de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 inom biodlingssektorn.
a) Lekmannabiodling: mindre än 150 
bikupor som säkerställer och 
tillhandahåller miljötjänster.
b) Yrkesmässig biodling: 150–500 bikupor 
som syftar till att upprätthålla 
biodlingssektorns produktionsnivå och 
förse marknaden med honungsprodukter.

Or. es

Ändringsförslag 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva minst ett 
av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
inom biodlingssektorn.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 inom 
biodlingssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 2873
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva minst ett
av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
inom biodlingssektorn.

Medlemsstaterna ska eftersträva minst två
av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
inom biodlingssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Interventionstyper inom biodlingssektorn 
och ekonomiskt stöd från unionen

Interventionstyper inom biodlingssektorn 
och ekonomiskt stöd från unionen för 
yrkesmässig biodling

Or. es

Ändringsförslag 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 
6.1 välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom biodlingssektorn:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 
6.1 välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom den yrkesmässiga 
biodlingssektorn:

Or. es
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Ändringsförslag 2876
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 
6.1 välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom biodlingssektorn:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för målen i artikel 6.1 
välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom biodlingssektorn:

Or. en

Motivering

Denna formulering är enklare.

Ändringsförslag 2877
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tekniskt bistånd till biodlare och 
biodlarorganisationer.

(a) Tekniskt bistånd till biodlare och 
biodlarorganisationer, med särskilt fokus 
på utbildning för nybörjare.

Or. en

Ändringsförslag 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, forskning och 
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experimentell produktion samt i andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för

i) att motverka skador till följd av 
ogynnsamma väderförhållanden och 
främja användningen av raser och 
förvaltningsmetoder som är anpassade till 
sådana föränderliga väderförhållanden,

ii) att spara energi och öka 
energieffektiviteten,

iii) ekologiska förpackningar,

iv) djurs hälsa och välfärd

v) att minska avfallsproduktionen och 
förbättra användningen och hanteringen 
av biprodukter och avfall,

vi) att förbättra motståndskraften mot 
skadegörare,

vii) att minska riskerna med och 
konsekvenserna av användningen av 
bekämpningsmedel,

viii) att skapa och bevara livsmiljöer som 
gynnar den biologiska mångfalden.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att fastställa bredare interventionstyper för investeringarna.

Ändringsförslag 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Tekniskt bistånd till biodlare och 
biodlarorganisationer, bland annat 
främjande av god praxis och information 
och offentlighet.

Or. en

Ändringsförslag 2880
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Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder som vidtas av biodlare 
för att skapa bättre anpassning till 
klimatförändringarna.

Or. hr

Motivering

Bisamhällen måste ha tillgång till mat under den period då de inte själva kan leta efter mat. 
Kostnaden för inköp av ett visst antal kilo socker eller bikakor per bisamhälle/bikupa bör 
omfattas, så att samhällena kan överleva. På grund av det allt större antalet extrema 
väderhändelser orsakade av klimatförändringarna har de marker där bina är verksamma 
blivit osäkrare och minskat i antal. Det är nödvändigt att biodlarna vidtar åtgärder för att 
bisamhällena ska överleva.

Ändringsförslag 2881
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för att förbättra områden 
där pollinatörer kan samla pollen och 
nektar.

Or. en

Ändringsförslag 2882
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder för bekämpning av 
angrepp på bibestånd och sjukdomar som 

(b) Åtgärder för förebyggande och
bekämpning av angrepp på bibestånd och 



AM\1171743SV.docx 179/180 PE631.982v01-00

SV

drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan. sjukdomar som drabbar bibestånd, särskilt 
varroasjukan.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att även inkludera förebyggande arbete i denna stödberättigande 
åtgärd.

Ändringsförslag 2883
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Inrättande och/eller 
vidareutveckling av nationella 
bihälsonätverk.

Or. en

Motivering

Nationella bihälsonätverk är ett effektivt skydd mot bisjukdomar genom att dessa nätverk 
utför regelbundna kontroller och bistår biodlare med råd. Detta är ett bra verktyg att ta med i 
de samfinansierade interventionerna inom biodlingssektorn.

Ändringsförslag 2884
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Investeringar i lös och fast 
egendom.

Or. hr

Ändringsförslag 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder för att förbättra den 
genetiska mångfalden i bisamhällen.

Or. en
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