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Ändringsförslag 38
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion.

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion och 
landsbygdsutveckling.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör låta bli att 
lägga till bestämmelser som gör det 
svårare för stödmottagaren att använda 
EGFJ och Ejflu.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det bör antas bestämmelser om 
medlemsstaternas ackreditering av 
utbetalande organ, om fastställandet av 
förfaranden för inhämtande av 
förvaltningsförklaringar och årliga 
prestationsrapporter samt godkännande av 
förvaltnings- och övervakningssystem och 
rapporteringssystem och oberoende organs 
godkännande av årsräkenskaperna. För att 
säkerställa öppenhet och insyn i det system 
av kontroller som ska utföras på nationell 
nivå, särskilt när det gäller förfaranden för 
godkännande, validering och utbetalning, 
och för att minska den administrativa 
bördan och antalet revisioner för 
kommissionen och för medlemsstater där 
varje utbetalande organ måste ackrediteras, 
bör dessutom antalet myndigheter och 
organ som tilldelas sådana befogenheter 
begränsas med beaktande av varje 
medlemsstats konstitutionella 
bestämmelser.

(9) Det bör antas bestämmelser om 
medlemsstaternas ackreditering av 
utbetalande organ, om fastställandet av 
förfaranden för inhämtande av 
förvaltningsförklaringar och årliga 
prestationsrapporter samt godkännande av 
förvaltnings- och övervakningssystem och 
rapporteringssystem och oberoende organs 
godkännande av årsräkenskaperna. Om de 
utbetalande organen blir försenade med 
utbetalningarna till följd av 
administrativa fel måste de drabbade 
jordbrukarna få ekonomisk ersättning för 
detta. För att säkerställa öppenhet och 
insyn i det system av kontroller som ska 
utföras på nationell nivå, särskilt när det 
gäller förfaranden för godkännande, 
validering och utbetalning, och för att 
minska den administrativa bördan och 
antalet revisioner för kommissionen och 
för medlemsstater där varje utbetalande 
organ måste ackrediteras, bör dessutom 
antalet myndigheter och organ som 
tilldelas sådana befogenheter begränsas 
med beaktande av varje medlemsstats 
konstitutionella bestämmelser.

Or. ro

Ändringsförslag 41
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om en medlemsstat ackrediterar 
mer än ett utbetalande organ, är det viktigt 
att den utser ett enda offentligt 
samordningsorgan för att säkerställa 

(10) Om en medlemsstat ackrediterar 
mer än ett utbetalande organ, är det viktigt 
att den utser ett enda offentligt 
samordningsorgan för att säkerställa 
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konsekvens i förvaltningen av fonderna, 
för att upprätta en förbindelse mellan 
kommissionen och de olika ackrediterade 
utbetalande organen och för att se till att 
den information som kommissionen begär 
om de olika utbetalande organens 
verksamhet överlämnas utan dröjsmål. 
Samordningsorganet bör också vidta och 
samordna åtgärder i syfte att avhjälpa 
eventuella allmänna brister som iakttas på 
nationell nivå och bör hålla kommissionen 
informerad om all uppföljning.

konsekvens i förvaltningen av fonderna, 
för att upprätta en förbindelse mellan 
kommissionen och de olika ackrediterade 
utbetalande organen och för att se till att 
den information som kommissionen begär 
om de olika utbetalande organens 
verksamhet överlämnas utan dröjsmål. 
Samordningsorganet bör också vidta och 
samordna åtgärder i syfte att avhjälpa 
eventuella allmänna brister som iakttas på 
nationell nivå och bör hålla kommissionen 
informerad om all uppföljning. De 
utbetalande organen bör stärka sin 
rådgivande roll visavi jordbrukarna och 
sträva efter att förenkla förfarandena och 
följa bestämmelserna på EU-nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 42
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
mekanism för finansiell disciplin som 
justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 
2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv 
för jordbruk bör bibehållas för att stödja 
jordbrukssektorn i de fall då 
marknadsutveckling eller större kriser 
påverkar jordbruksproduktionen eller -
distributionen. Enligt artikel 12.2 d i 
förordning (EU, Euratom) [den nya 
budgetförordningen] får anslag som inte 
blivit föremål för några åtaganden endast 
överföras till nästa budgetår. För att 
avsevärt förenkla genomförandet för 
stödmottagare och nationella 
förvaltningar bör en mekanism för 
löpande överföring användas, där man 
använder outnyttjade belopp från den 
reserv för kriser inom jordbrukssektorn 

(14) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
mekanism för finansiell disciplin som 
justerar nivån på direktstödet. En reserv för 
jordbruk bör bibehållas för att stödja 
jordbrukssektorn i de fall då 
marknadsutveckling eller större kriser 
påverkar jordbruksproduktionen eller -
distributionen. Enligt artikel 12.2 d i 
förordning (EU, Euratom) [den nya 
budgetförordningen] får anslag som inte 
blivit föremål för några åtaganden endast 
överföras till nästa budgetår. För detta 
krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att 
anslag som inte blivit föremål för några 
åtaganden kan föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera reserven 
för jordbruk nästföljande budgetår.
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som inrättas 2020. För detta krävs ett 
undantag från artikel 12.2 d, så att anslag 
som inte blivit föremål för några åtaganden 
kan föras över utan tidsbegränsning för att 
finansiera reserven för jordbruk 
nästföljande budgetår. För budgetåret 
2020 krävs dessutom ett andra undantag, 
eftersom det totala outnyttjade belopp från 
reserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 bör överföras till år 
2021 och motsvarande budgetrubrik för 
den nya jordbruksreserven och inte 
återföras till de budgetrubriker som täcker 
direktstödsinterventioner inom ramen för 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. ro

Ändringsförslag 43
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att inte de administrativa 
förfarandena ska bli alltför betungande för 
nationella förvaltningar och jordbrukare 
bör det föreskrivas att utbetalning av de 
belopp som överförs från föregående 
budgetår när det gäller tillämpad finansiell 
disciplin, inte bör ske när finansiell 
disciplin tillämpas för andra året i rad (år 
N+1) eller när det totala beloppet av anslag 
som inte blivit föremål för några åtaganden 
uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s 
årliga tak.

(15) För att inte de administrativa 
förfarandena ska bli alltför betungande för 
nationella förvaltningar och jordbrukare 
och för att i största möjliga 
utsträckning förenkla förfarandena bör 
det föreskrivas att utbetalning av de belopp 
som överförs från föregående budgetår när 
det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte 
bör ske när finansiell disciplin tillämpas för 
andra året i rad (år N+1) eller när det totala 
beloppet av anslag som inte blivit föremål 
för några åtaganden uppgår till mindre än 
0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

Or. ro

Ändringsförslag 44
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
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Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är viktigt att direktstödet 
utjämnas mellan medlemsstaterna för att 
lika konkurrensvillkor ska kunna 
säkerställas på EU:s inre marknad. Det 
måste utan dröjsmål ske en rättvis 
fördelning av direktstödet mellan 
medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 45
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att bl.a. ge kommissionen 
medel för att förvalta 
jordbruksmarknaderna, underlätta 
övervakningen av jordbruksrelaterade 
utgifter och övervaka jordbruksresurserna 
på medellång och lång sikt bör användning 
av det agrometerologiska systemet och 
inhämtning och förbättring av satellitbilder 
föreskrivas.

(21) För att bl.a. ge kommissionen 
medel för att förvalta 
jordbruksmarknaderna, underlätta 
övervakningen av jordbruksrelaterade 
utgifter, övervaka jordbruksresurserna på 
medellång och lång sikt och bedöma 
situationen och snabbt tillhandahålla stöd 
i samband med naturkatastrofer bör 
användning av det agrometeorologiska
systemet och inhämtning och förbättring av 
satellitbilder föreskrivas.

Or. ro

Ändringsförslag 46
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 

(25) I enlighet med den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
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stödberättigandet för de betalningar som 
görs av medlemsstaterna inom ramen för 
unionsfinansiering inte längre avgöras av 
lagligheten och korrektheten i 
utbetalningarna till enskilda stödmottagare. 
När det gäller de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) …/… 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] bör 
betalningar vara stödberättigande om det 
finns ett motsvarande output och de är 
förenliga med de tillämpliga 
grundläggande unionskraven.

stödberättigandet för de betalningar som 
görs av medlemsstaterna inom ramen för 
unionsfinansiering inte längre avgöras av 
lagligheten och korrektheten i 
utbetalningarna till enskilda stödmottagare. 
När det gäller de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) …/… 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] bör 
betalningar vara stödberättigande om det 
finns ett motsvarande output och de är 
förenliga med de tillämpliga 
grundläggande unionskraven. Det bör 
understrykas att den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken inte tar 
bort behovet av att kontrollera lagligheten 
och korrektheten i utbetalningarna.

Or. en

Ändringsförslag 47
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Offentliggörandet av namnen på 
mottagarna av stöd från fonderna är ett sätt 
att förstärka den offentliga kontrollen av 
hur fonderna används och är nödvändigt 
för att ett säkra ett tillräckligt skydd av 
unionens ekonomiska intressen. Detta 
uppnås delvis genom den förebyggande 
och avskräckande effekten av sådana 
offentliggöranden, delvis genom att de 
motverkar att enskilda stödmottagare gör 
fel och delvis genom att de samtidigt ökar 
jordbrukarnas personliga ansvar för 
användningen av de offentliga medel som 
erhållits. Offentliggörandet av relevant 
information överensstämmer med färsk 
rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol och även med ansatsen i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(66) Offentliggörandet av namnen på 
mottagarna av stöd från fonderna är ett sätt 
att förstärka den offentliga kontrollen av 
hur fonderna används och är nödvändigt 
för att ett säkra ett tillräckligt skydd av 
unionens ekonomiska intressen. Detta 
uppnås delvis genom den förebyggande 
och avskräckande effekten av sådana 
offentliggöranden, delvis genom att de 
motverkar att enskilda stödmottagare gör 
fel och delvis genom att de samtidigt ökar 
jordbrukarnas personliga ansvar för 
användningen av de offentliga medel som 
erhållits, och genom att se till att reglerna 
mot intressekonflikter efterlevs. 
Offentliggörandet av relevant information 
överensstämmer med färsk rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol och även 
med ansatsen i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012. Om en mottagare har 
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ekonomiska, familjära eller andra band 
med personer som arbetar för 
myndigheterna i en medlemsstat får 
denna information även offentliggöras.

Or. cs

Ändringsförslag 48
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) I detta sammanhang bör man 
erkänna den roll som det civila samhället 
spelar, inbegripet media och icke-statliga 
organisationer och deras bidrag till att 
förstärka förvaltningarnas kontrollram mot 
bedrägeri och mot annat missbruk av 
offentliga medel.

(67) I detta sammanhang bör man 
erkänna den roll som det civila samhället 
spelar, inbegripet media och icke-statliga 
organisationer och deras bidrag till att 
förstärka förvaltningarnas kontrollram mot 
bedrägeri och mot annat missbruk av 
offentliga medel; i synnerhet när det 
gäller mottagare som har ekonomiska, 
familjära eller andra band med personer 
som arbetar för myndigheterna i en 
medlemsstat får denna information även 
offentliggöras.

Or. cs

Ändringsförslag 49
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Om syftet med den offentliga 
kontrollen av användningen av medel från 
fonderna ska uppnås, behöver en viss 
mängd information komma till 
allmänhetens kännedom. Den 
informationen bör inbegripa uppgifter om 
stödmottagarens identitet, beviljat 
stödbelopp, från vilken fond medlen 
kommer och om den berörda 

(69) Om syftet med den offentliga 
kontrollen av användningen av medel från 
fonderna ska uppnås, behöver en viss 
mängd information komma till 
allmänhetens kännedom. Den 
informationen bör inbegripa uppgifter om 
stödmottagarens identitet, beviljat 
stödbelopp, från vilken fond medlen 
kommer och om den berörda 
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interventionens eller åtgärdens syfte och 
art. Informationen bör offentliggöras på ett 
sådant sätt att detta i så liten utsträckning 
som möjligt påverkar stödmottagarnas rätt 
till skydd av privatlivet och skydd av 
personuppgifter, två rättigheter som 
fastslås i artiklarna 7 och 8 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

interventionens eller åtgärdens syfte och 
art. Om en mottagare har ekonomiska, 
familjära eller andra band med personer 
som arbetar för myndigheterna i en 
medlemsstat bör denna information ges 
på ett sätt som gör det möjligt för 
allmänheten att upptäcka eventuella 
intressekonflikter. Informationen bör 
offentliggöras på ett sådant sätt att detta i 
så liten utsträckning som möjligt påverkar 
stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter, 
två rättigheter som fastslås i artiklarna 7 
och 8 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. cs

Ändringsförslag 50
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En allvarlig naturkatastrof som i 
stor omfattning påverkar 
jordbruksföretaget.

(a) En naturkatastrof som i stor 
omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Or. ro

Ändringsförslag 51
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Indirekta kostnader och direkta 
personalkostnader hos lokala 
landsbygdssamhällen och andra liknande 
lokala aktörer som genomför Leader-
insatser, så kallad lokalt ledd i utveckling 
i artikel 25 i förordning (EU) 
[förordningen om gemensamma 
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bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 52
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall förlängas 
av kommissionen till den 1 mars på 
begäran av den berörda medlemsstaten, 
enligt artikel 63.7 andra stycket i 
budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall förlängas 
av kommissionen till den 1 juni på begäran 
av den berörda medlemsstaten, enligt 
artikel 63.7 andra stycket i 
budgetförordningen.

Or. ro

Ändringsförslag 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall förlängas 
av kommissionen till den 1 mars på 
begäran av den berörda medlemsstaten, 
enligt artikel 63.7 andra stycket i 
budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall förlängas 
av kommissionen till den 1 maj på begäran 
av den berörda medlemsstaten, enligt 
artikel 63.7 andra stycket i 
budgetförordningen.

Or. en

Motivering

Tidsramen på fyra månader för slutförande och certifiering av prestationsrapporten och 
tillhörande förvaltningskommittéförfarande skulle vara kortare än den nuvarande tidsramen 
för rapportering inom den andra pelaren. Detta kan bli svårt, och därför bör inte möjligheten 
till förlängning begränsas.
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Ändringsförslag 54
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla ackrediteringen 
av det utbetalande organet och 
samordningsorganet på grundval av en 
granskning av de ackrediteringskriterier 
som ska antas av kommissionen i enlighet 
med artikel 10.1 a. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om ackreditering och 
återkallande av ackreditering.

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla ackrediteringen 
av det utbetalande organet och 
samordningsorganet på grundval av en 
granskning av de ackrediteringskriterier 
som ska antas av kommissionen i enlighet 
med artikel 10.1 a, med hänsyn tagen till 
proportionalitetsprincipen. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om ackreditering och 
återkallande av ackreditering.

Or. ro

Ändringsförslag 55
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4 – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som 
ackrediterar fler än ett attesterande organ 
får dock även utse ett offentligt organ på 
nationell nivå som ska ansvara för 
samordningen.

Or. es

Ändringsförslag 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1171029SV.docx 13/54 PE631.861v01-00

SV

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter 
ska utgöras av de maximibelopp som 
fastställts för denna fond enligt förordning 
(EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter 
ska utgöras av de maximibelopp som 
fastställts för denna fond enligt förordning 
(EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], 
som fastställer gränserna för 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att det finns gränser för medlemsstaterna så att det inte finns någon 
möjlighet att de medlemsstater som använder medel först bara därför också får mest.

Ändringsförslag 57
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 58
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 

utgår
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utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för
finansiering av jordbruksreserven.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Justeringsgraden ska endast vara 
tillämplig på direktstöd över 2 000 euro 
som ska beviljas jordbrukare under 
motsvarande kalenderår.

Or. ro

Ändringsförslag 60
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Justeringsgraden ska endast vara 
tillämplig på direktstöd över 2 000 euro 
som ska beviljas jordbrukare under 
motsvarande kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Fram till den 1 december det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

2. Fram till den 1 november det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Or. en

Motivering

Justeringen av den finansiella disciplinen måste göras tidigt, så att betalningarna kan göras i 
tid.

Ändringsförslag 62
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(a) 2021: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(b) 2022: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(c) 2023: 2 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. en

Ändringsförslag 65
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och avräknas från 
beloppet för offentliga utgifter i den 
slutliga utgiftsdeklarationen.

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller till det regionala 
interventionsprogrammet och avräknas 
från beloppet för offentliga utgifter i den 
slutliga utgiftsdeklarationen.

Or. es

Ändringsförslag 66
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
beräknas genom att den bidragsnivå som 
gäller för varje interventionstyp tillämpas 
på de offentliga utgifter som betalats och 
som hänför sig till den såsom avses i 

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller för 
varje regionalt interventionsprogram, 
beroende på vad som är tillämpligt. De 
ska beräknas genom att den bidragsnivå 
som gäller för varje interventionstyp 
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artikel 85 i förordning (EU) nr 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

tillämpas på de offentliga utgifter som 
betalats och som hänför sig till den såsom 
avses i artikel 85 i förordning (EU) 
nr .../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. es

Ändringsförslag 67
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) ..../... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt garantiavtal, av den förvaltande 
myndigheten till slutmottagare enligt leden 
a, b och c i [artikel 74.5 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
– stödberättiganderegler eller 
finansieringsinstrument].

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt garantiavtal, av den relevanta
förvaltande myndigheten till slutmottagare 
enligt leden a, b och c i [artikel 74.5 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken – stödberättiganderegler 
eller finansieringsinstrument].

Or. es

Ändringsförslag 68
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
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resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomfördes och motsvarande beslut om 
avslutande av räkenskaperna. Dessa 
räkenskaper ska ha inkommit till 
kommissionen senast sex månader efter det 
fastställda slutdatumet för stödberättigande 
av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

resurser finns tillgängliga, på grundval av
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller, i 
tillämpliga fall, det regionala 
interventionsprogrammet genomfördes 
och motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Or. es

Ändringsförslag 69
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 70
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om de har betalats av godkända 
utbetalande organ, och

Or. en

Ändringsförslag 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de har betalats av ackrediterade 
utbetalande organ,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler, eller

(b) (a) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler, eller

Or. en

Ändringsförslag 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) vad gäller typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) nr 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],

(c) (b) vad gäller typer av 
interventioner som avses i förordning (EU) 
nr .../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],

Or. en

Ändringsförslag 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket c i ska inte gälla förskott 
som betalats ut till stödmottagare i enlighet 
med de typer av interventioner som avses i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Första stycket (b)(i) i ska inte gälla förskott 
som betalats ut till stödmottagare i enlighet 
med de typer av interventioner som avses i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra motiverade skäl får kommissionen 
anta genomförandeakter för att hålla inne 
de månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.
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Or. en

Motivering

Det måste finnas verklig flexibilitet så att kommissionen kan ta hänsyn till medlemsstaternas 
motiveringar. Svåra väderförhållanden är till exempel ett skäl som alltid bör beaktas.

Ändringsförslag 76
Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats av 
medlemsstaten och för vilka brister 
befunnits förekomma under en period som 
ska fastställas i de genomförandeakter som 
avses i första stycket och som inte får vara 
längre än tolv månader. Om villkoren för 
innehållandet fortfarande är uppfyllda, får 
kommissionen anta genomförandeakter för
att förlänga den perioden med ytterligare 
perioder, på högst tolv månader totalt. De 
innehållna beloppen ska tas med i 
beräkningen när de genomförandeakter 
som avses i artikel 53 antas.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats av 
medlemsstaten och för vilka brister 
befunnits förekomma. Det ska enbart 
tillämpas på åtgärderna eller programmet 
i fråga och inte på hela 
finansieringspaketet, under en period som 
ska fastställas i de genomförandeakter som 
avses i första stycket och som inte får vara 
längre än tolv månader. Om villkoren för 
innehållandet fortfarande är uppfyllda, får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att förlänga den perioden med ytterligare 
perioder, på högst tolv månader totalt. De 
innehållna beloppen ska tas med i 
beräkningen när de genomförandeakter 
som avses i artikel 53 antas.

Or. ro

Ändringsförslag 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 75 % när det gäller interventioner med 



PE631.861v01-00 22/54 AM\1171029SV.docx

SV

direktstöd, och direktstöd, och

Or. en

Motivering

Med tanke på att båda pelarna omfattas av samma plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken skulle harmoniserade tidtabeller och procentsatser för förskott mellan 
direkta utbetalningar och landsbygdsutveckling utgöra en förenkling

Ändringsförslag 78
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 75 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

Or. ro

Ändringsförslag 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta 
genomförandeakter för att lösa specifika 
problem med tillämpningen av denna 
artikel. Dessa genomförandeakter får 
avvika från punkt 2, men endast i den 
utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt.

I en nödsituation får kommissionen så 
snart som möjligt anta genomförandeakter 
för att lösa specifika problem med 
tillämpningen av denna artikel. Dessa 
genomförandeakter får avvika från punkt 2, 
men endast i den utsträckning och under 
den period som det är absolut nödvändigt.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att kunna använda genomförandeakter så snart som möjligt i 
krissituationer. Förfarandet med genomförandeakter är knappt snabbt nog för stödmottagare 
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som kämpar med finansiering. Det får inte finnas någon fördröjning eller osäkerhet för 
medlemsstaterna och stödmottagarna när det gäller att underlätta situationen för 
jordbrukarna.

Ändringsförslag 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för när 
vissa utgifter och inkomster inom ramen 
för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för 
uppgifter om utgiftsförklaringar som 
anger när vissa utgifter och inkomster 
inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Or. en

Motivering

Befogenheten är för bred, den bör till exempel begränsas till de villkor som ingår i 
utgiftsförklaringen, annars kommer befogenheten göra det möjligt att förhindra alla utgifter 
för biståndsinsatser i den föreslagna strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna i syfte att särskilt 
kontrollera

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna, undantaget 
villkorligheten, i syfte att särskilt 
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kontrollera

Or. en

Motivering

Förfarandena och reglerna för kontroll av villkorligheten har införts och inbegriper en 
utvidgning av kontrollerna till den slutliga stödmottagaren, vilket strider mot 
förenklingsandan. Det bör klart och tydligt anges i denna artikel att det inte gäller 
villkorlighet.

Ändringsförslag 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra enligt detta 
kapitel, och med regler särskilt om 
kriterierna för att fastställa fall av 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som medlemsstaterna har fastställt 
i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som ska 
rapporteras och vilka data som ska 
lämnas.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med de 
uppgifter som ska tillhandahållas för 
OLAF:s ändamål.

Or. en

Motivering

Denna artikel behöver innehålla mer detaljerad information om delegeringen av befogenheter 
i stället för de ord som nu används, dvs. "särskilda skyldigheter". I stället för "delegerade 
akter ... med särskilda skyldigheter" bör delegeringen anges tydligare. Om det är fråga om 
Olafs informationsbehov är detta möjligt. För att värna om subsidiaritetsprincipen bör det 
också vara upp till medlemsstaterna att definiera vad som är "oriktigheter".

Ändringsförslag 83
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är. Ekonomiska 
korrigeringar som rör villkorligheten ska 
baseras på en uträkning av bristerna i de 
administrativa sanktioner som inte 
tillämpas. Om detta inte kan fastställas 
genom en rimlig insats används 
schablonkorrigeringar.

Or. en

Motivering

Kommissionen har meddelat att schablonbelopp är den enda godtagbara metoden för att 
räkna finansiella korrigeringar. När det gäller villkorligheten bör det vara möjligt att 
beräkna de utgifter som inte genomförs i enlighet med unionsrätten, på samma sätt som man 
för närvarande bedömer risken för ekonomisk skada på grund av att administrativa 
sanktioner inte tillämpas. Det bör finnas ett sätt än schablonkorrigering för att fastställa hur 
stor ekonomisk skada som åsamkats unionen.

Ändringsförslag 84
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska från eventuella 
framtida betalningar som det utbetalande 
organet ska göra till stödmottagaren dra 
av alla belopp som felaktigt betalats ut till 
följd av en inte åtgärdad oriktighet som en 
stödmottagare gjort sig skyldig till, i 
enlighet med vad som fastställs i denna 
artikel.

Or. es
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Ändringsförslag 85
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de 
landsbygdsutvecklingsinterventioner som 
avses i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken upptäcks 
ska medlemsstaterna göra finansiella 
justeringar genom att helt eller delvis ställa 
in den berörda unionsfinansieringen. 
Medlemsstaterna ska beakta den 
konstaterade bristande efterlevnadens art 
och allvar samt storleken på de 
ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Om oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de 
landsbygdsutvecklingsinterventioner som 
avses i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller i de 
regionala interventionsprogrammen
upptäcks ska medlemsstaterna göra 
finansiella justeringar genom att helt eller 
delvis ställa in den berörda 
unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska 
beakta den konstaterade bristande 
efterlevnadens art och allvar samt storleken 
på de ekonomiska förluster som Ejflu 
åsamkats.

Or. es

Ändringsförslag 86
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som uteslutits från 
unionsfinansiering från Ejflu och de belopp 
som indrivits samt räntorna på dessa 
belopp ska återföras till andra 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i den 
strategiska planen. De unionsmedel som 
hållits inne eller drivits in får emellertid 
endast användas av medlemsstaterna för en 
landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i 
den nationella strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
under förutsättning att dessa medel inte på 
nytt används inom 
landsbygdsutvecklingsinsatser som har 
varit föremål för finansiell justering.

De belopp som uteslutits från 
unionsfinansiering från Ejflu och de belopp 
som indrivits samt räntorna på dessa 
belopp ska återföras till andra 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i den 
strategiska planen eller i motsvarande 
regionalt interventionsprogram. De 
unionsmedel som hållits inne eller drivits 
in får emellertid endast användas av 
medlemsstaterna för en 
landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i 
den nationella strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
under förutsättning att dessa medel inte på 
nytt används inom 
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landsbygdsutvecklingsinsatser som har 
varit föremål för finansiell justering.

Or. es

Ändringsförslag 87
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska från 
eventuella framtida betalningar som det 
utbetalande organet ska göra till 
stödmottagaren dra av alla belopp som 
felaktigt betalats ut till följd av en inte 
åtgärdad oriktighet som en stödmottagare 
gjort sig skyldig till, i enlighet med vad 
som fastställs i denna artikel.

Or. es

Ändringsförslag 88
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering, och då ta hänsyn till 
storleken på de skiften som kontrolleras.

Or. en

Motivering

När medlemsstaterna använder arealövervakningssystem för att utföra kontroller bör de ha 
möjlighet att fokusera på större skiften. I vissa medlemsstater är många skiften mindre än 
0,5 ha, vilket innebär att man för samtliga måste vidta uppföljningsåtgärder eftersom 
övervakningssystemen har relativt låg upplösning. Detta skulle vara svårt att genomföra i rätt 
tid och skulle också innebära en stor ekonomisk börda. Små skiften utgör inte någon avsevärd 
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ekonomisk risk för EU:s budget, men de utgör en oproportionerlig ekonomisk och 
administrativ börda för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering, i den form som de finner 
mest lämplig.

Or. en

Motivering

Subsidiaritet och proportionalitet bör understrykas. Det finns inget behov av att blanda 
medlemsstaternas och kommissionens kontrollregler då detta bara skapar en administrativ 
börda för medlemsstaterna och stödmottagarna. Medlemsstaterna vill inte kontrollera samma 
skötsamma stödmottagare år efter år, utan istället fokusera på risker och bedrägliga 
stödmottagare. De har dessutom alla verktyg som krävs för att upprätta ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt kontrollsystem.

Ändringsförslag 90
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
proportionella kontrollnivå som krävs för 
en effektiv riskhantering.

Or. ro

Ändringsförslag 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
specifika bestämmelser ska 
medlemsstaterna vidta effektiva och 
proportionella åtgärder för att undvika att 
bestämmelser i unionsrätten kringgås och 
särskilt säkerställa att inga förmåner som 
föreskrivs i sektorslagstiftningen inom 
jordbruket beviljas fysiska eller juridiska 
personer för vilka det konstaterats att de 
förutsättningar som krävs för att få sådana 
förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i 
strid med målen för den lagstiftningen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
specifika bestämmelser ska 
medlemsstaterna vidta effektiva och 
proportionella åtgärder för att undvika att 
bestämmelser i unionsrätten kringgås och 
särskilt säkerställa att inga förmåner som 
föreskrivs i sektorslagstiftningen inom 
jordbruket beviljas fysiska eller juridiska 
personer för vilka det konstaterats att de 
förutsättningar som krävs för att få sådana 
förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i 
strid med målen för den lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får anta ytterligare och 
mer detaljerad nationell lagstiftning om 
konstlade förhållanden.

Or. en

Motivering

Denna artikel har i praktiken visat sig vara otillräcklig för den bevisbörda som behövs för att 
visa att man har kringgått reglerna och för att vidta lämpliga åtgärder. Om artikeln inte 
förbättras bör medlemsstaterna ha möjlighet att anta ytterligare, mer detaljerad nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) system för identifiering och 
registrering av djur: det system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200033eller 
det system för identifiering och registrering 
av får och getter som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 21/200434.

(c) system för identifiering och 
registrering av djur: det system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG)33 nr 1760/2000 eller 
det system för identifiering och registrering 
av får och getter som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 21/200434 eller det 
system för identifikation och registrering 
av svin som fastställs i rådets direktiv 
2008/71/EG och andra aktuella databaser 
över djur.
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_________________ _________________

33 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 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).

34 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).

34 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

Motivering

I "system för identifiering och registrering av djur” ingår inte svin. Dessutom bör även andra 
databaser för djur som inrättats av medlemsstaterna användas, även om de inte är baserade 
på enskilda djur, så att man undviker att kommunicera samma information två gånger.

Ändringsförslag 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) system utan ansökningar: ett 
ansökningssystem för areal- eller 
djurbaserade interventioner där nödvändiga 
data om enskilda arealer eller djur, som 
krävs som ett minimum av förvaltningen 
för behandlingen av stödansökningar, är 
tillgängliga i offentliga elektroniska 
databaser som sköts av medlemsstaten.

f) system utan ansökningar: ett 
förifyllt eller annat ansökningssystem för 
areal- eller djurbaserade interventioner där 
nödvändiga data om enskilda arealer eller 
djur, som krävs som ett minimum av 
förvaltningen för behandlingen av 
stödansökningar, är tillgängliga i offentliga 
elektroniska databaser som sköts av 
medlemsstaten. Med ett system utan 
ansökningar kan förvaltningen göra 
utbetalningar till jordbrukare för alla 
interventioner och åtgärder där 
jordbrukaren är berättigad till stöd på 
grundval av uppgifterna i officiella 
elektroniska databaser, vilket vid behov 
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kompletteras med ytterligare information 
från jordbrukaren.

Or. en

Motivering

Subsidiariteten bör betonas, så att medlemsstaterna kan använda sina IT-system och all 
information på det sätt de finner lämpligast och för att underlätta för jordbrukarna på bästa 
sätt.

Ändringsförslag 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska kunna göras sökningar i de data 
och den dokumentation som avses i första 
stycket som rör innevarande kalenderår 
eller regleringsår och föregående tio 
kalenderår eller regleringsår via 
medlemsstatens behöriga myndigheters 
digitala databaser.

Det ska kunna göras sökningar i de data 
och den dokumentation som avses i första 
stycket som rör innevarande kalenderår 
eller regleringsår och föregående tio 
kalenderår eller regleringsår via 
medlemsstatens behöriga myndigheters 
digitala databaser. Relevanta uppgifter 
från databasen kan också lämnas i form 
av sammanfattningar.

Or. en

Motivering

Lagring av alla uppgifter kan leda till oroväckande stora kostnader. Att ge tillgänglighet i tio 
år kan bli mycket dyrt att genomföra. Liknande och relevant information kan tillhandahållas i 
form av sammanfattningar, vilket är mycket billigare.

Ändringsförslag 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) innehåller all information som är 
relevant för rapporteringen om de 
indikatorer som avses i artikel 7 i 

utgår
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förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Motivering

I led d anges att identifieringssystemet för jordbruksskiften (LPIS) ska innehålla all 
information som är relevant för rapporteringen av de indikatorer som avses i artikel 7 i 
förordning (EU).../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta innebär att i LPIS måste det för varje år finnas skikt som ska 
bevaras i 10 år och som därmed är mycket kostsamma. LPIS bör endast innehålla 
bakgrundsinformation om det område som är klart att överföras till andra databaser.

Ändringsförslag 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
driva ett arealövervakningssystem.

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
driva ett arealövervakningssystem. Av 
vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen bevilja en övergångsperiod 
för arealövervakningen för de 
medlemsstater som inte har använt något 
system för fjärranalys under de senaste 
åren.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en övergångsperiod för det nya obligatoriska arealövervakningssystemet för 
de medlemsstater som inte tidigare har använt ett fjärranalyssystem, så att de kan färdigställa 
systemet och se till att det fungerar i praktiken.

Ändringsförslag 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 74 utgår

Tillämpningsområde och definitioner

1. I detta kapitel anges särskilda regler för 
granskningen av affärshandlingarna från 
de enheter som tar emot eller gör 
utbetalningar som direkt eller indirekt 
avser systemet för finansiering genom 
EGFJ eller deras representanter (nedan 
kallade företag) för att fastställa att de 
transaktioner som ingår i systemet för 
finansiering genom EGFJ faktiskt har 
genomförts, och genomförts korrekt.

2. Detta kapitel ska inte tillämpas på 
interventioner som omfattas av det 
integrerade system som avses i kapitel II i 
denna avdelning och i avdelning III 
kapitel III i förordning (EU) nr.../... 
[förordningen om strategiska planer inom
den gemensamma jordbrukspolitiken]. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
fastställandet av en förteckning över 
interventioner som, på grund av sin 
utformning och kontrollkrav, inte är 
anpassade för ytterligare 
efterhandskontroller genom granskning 
av affärshandlingar och därför inte ska 
omfattas av sådan granskning enligt detta 
kapitel.

3. I detta kapitel gäller följande 
definitioner:

(a) affärshandling: alla böcker, register, 
fakturor, verifikationer, räkenskaper, 
produktions- och kvalitetsuppgifter, 
korrespondens om företagets 
affärsverksamhet samt affärsdata, oavsett 
form, inbegripet elektroniskt lagrade data, 
om dessa handlingar eller data direkt eller 
indirekt avser de transaktioner som avses 
i punkt 1.

(b) tredje part: varje fysisk eller juridisk 
person som har ett direkt eller indirekt 
samband med de transaktioner som ingår 
i det system som tillämpas vid finansiering 
genom EGFJ.
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Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår

Medlemsstaternas granskning

1. Medlemsstaterna ska genomföra en 
systematisk granskning av företagens 
affärshandlingar, varvid hänsyn ska tas 
till den typ av transaktioner som ska 
granskas. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att de genom urvalet av de 
företag som ska granskas ger bästa 
möjliga garanti för att åtgärderna för att 
förebygga och avslöja oriktigheter blir så 
ändamålsenliga som möjligt. Urvalet ska 
bland annat ta hänsyn till företagens 
finansiella betydelse inom detta system 
och andra riskfaktorer.

2. I lämpliga fall ska den granskning som 
föreskrivs i punkt 1 utvidgas till att 
omfatta fysiska och juridiska personer till 
vilka företagen har anknytning och till 
andra fysiska och juridiska personer som 
kan vara av betydelse för strävan att 
uppnå de mål som anges i artikel 76.

3. Den granskning som genomförs enligt 
detta kapitel ska inte inverka på de 
kontroller som genomförs enligt 
artiklarna 47 och 48.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår

Korskontroller

1. Exaktheten hos granskade primärdata 
ska verifieras genom det antal 
korskontroller som kan vara lämpligt med 
hänsyn till den föreliggande risken och 
som vid behov även omfattar tredje 
parters affärshandlingar, inbegripet

(a) jämförelser med leverantörers, 
kunders, transportföretags och andra 
tredje parters affärshandlingar,

(b) eventuella fysiska kontroller av 
lagrens storlek och art,

(c) jämförelse med redovisningar av 
finansiella flöden som leder till eller är 
resultatet av de transaktioner som 
genomförs inom systemet för finansiering 
genom EGFJ,

(d) kontroller, med avseende på 
bokföring, eller redovisningar av 
finansiella rörelser som, vid tidpunkten 
för granskningen, visar att de handlingar 
som innehas av de utbetalande organen 
som motivering för utbetalningen av stöd 
till stödmottagaren är riktiga.

2. Om företagen enligt 
unionsbestämmelser eller nationella 
bestämmelser är skyldiga att hålla en
särskild lagerbokföring ska granskningen 
av denna, i förekommande fall, innefatta 



PE631.861v01-00 36/54 AM\1171029SV.docx

SV

en jämförelse med affärshandlingarna 
och, vid behov, med de faktiska 
kvantiteterna i lager.

3. Vid urval av de transaktioner som ska 
granskas ska omfattningen av den 
föreliggande risken till fullo beaktas.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 77 utgår

Tillgång till affärshandlingar

1. De personer som ansvarar för 
företaget, eller en tredje part, ska 
säkerställa att alla affärshandlingar och 
ytterligare information överlämnas till de 
tjänstemän som ansvarar för 
granskningen eller till de personer som 
har befogenhet att genomföra en sådan 
på deras vägnar. Elektroniskt lagrade 
data ska överlämnas på lämpligt 
datamedium.

2. De tjänstemän som ansvarar för 
granskningen eller de personer som har 
befogenhet att genomföra en sådan på 
deras vägnar får begära in utdrag eller 
kopior av de handlingar som avses i punkt 
1.

3.

Om de affärshandlingar som upprätthålls 
av företaget, vid en granskning i enlighet 
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med detta kapitel, bedöms vara 
otillräckliga för granskningsändamål, ska 
företaget åläggas att i framtiden 
upprätthålla sådana handlingar i enlighet 
med anvisningarna från den medlemsstat 
som ansvarar för granskningen, utan att 
detta påverkar de skyldigheter som 
fastställs i andra förordningar som rör 
den aktuella sektorn.

Medlemsstaterna ska bestämma från och 
med vilket datum sådana handlingar ska 
upprättas.

Om samtliga eller en del av de 
affärshandlingar som ska granskas enligt 
detta kapitel finns hos ett företag som 
tillhör en företagsgrupp, ett partnerskap 
eller en företagssammanslutning som har 
samma ledning som det granskade 
företaget, vare sig detta andra företag är 
beläget på unionens territorium eller 
utanför detta, ska företaget ställa dessa 
affärshandlingar till förfogande för de 
tjänstemän som är ansvariga för 
granskningen på en plats och vid en 
tidpunkt som ska bestämmas av de 
medlemsstater som ansvarar för 
genomförandet av granskningen.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
tjänstemän som ansvarar för 
granskningen ska ha rätt att beslagta eller 
låta beslagta affärshandlingar. Denna rätt 
ska utövas med beaktande av de 
nationella bestämmelser som är aktuella 
och påverkar inte tillämpningen av 
straffrättsliga regler om beslagtagande av 
handlingar.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.
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Ändringsförslag 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78 utgår

Ömsesidigt bistånd

1.

Medlemsstaterna ska bistå varandra vid 
genomförandet av den granskning som 
föreskrivs i detta kapitel i följande fall:

(a) Om ett företag eller en tredje part är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
medlemsstat i vilken det aktuella beloppet 
har eller skulle ha ut- eller inbetalats.

(b) Om ett företag eller en tredje part är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
medlemsstat där de handlingar och den 
information som krävs för granskningen 
finns.

Kommissionen får samordna 
gemensamma insatser avseende 
ömsesidigt bistånd mellan två eller flera 
medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända en förteckning över de företag 
som är etablerade i ett tredjeland och för 
vilka det aktuella beloppet har eller skulle 
ha ut- eller inbetalats i ifrågavarande 
medlemsstat.

3.

Om det för granskning av ett företag i 
enlighet med artikel 75 krävs att 
ytterligare information inhämtas från en 
annan medlemsstat, bl.a. i form av 
korskontroller enligt artikel 76, får en 
särskild begäran om granskning göras 
varvid skälen till denna begäran ska 
anges.

En begäran om granskning ska 
tillgodoses senast sex månader efter det 
att den mottogs; resultaten av 
granskningen ska utan dröjsmål meddelas 
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den begärande medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79 utgår

Granskningsplaner

1. Medlemsstaterna ska upprätta planer 
för den granskning som ska genomföras 
enligt artikel 75 under den påföljande 
granskningsperioden.

2. Varje år ska medlemsstaterna före den 
15 april till kommissionen översända den 
granskningsplan som avses i punkt 1 och 
då ange

(a) antalet företag som ska granskas och 
fördelningen av dessa per sektor på 
grundval av de belopp som hänför sig till 
dem,

(b) de kriterier som lagts till grund för 
granskningsplanens upprättande.

3. De granskningsplaner som 
medlemsstaterna fastställt och skickat till 
kommissionen ska genomföras av 
medlemsstaterna, om inte kommissionen 
inom åtta veckor har lämnat några 
synpunkter.

4. Punkt 3 ska i tillämpliga delar gälla för 
de ändringar som medlemsstaterna gör i 
granskningsplanerna.
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5. Kommissionen får när som helst kräva 
att en särskild kategori företag innefattas 
i en medlemsstats granskningsplaner.

6.

Företag för vilka summan av mottagna 
och utbetalade belopp uppgick till mindre 
än 40 000 EUR ska endast granskas enligt 
detta kapitel om det finns särskilda skäl, 
som då ska anges av medlemsstaterna i 
deras årliga granskningsplan som avses i
punkt 1, eller av kommissionen i 
eventuella förslag till ändring av planen.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 101 med avseende på att ändra de 
tröskelvärden som anges i första stycket.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80 utgår

Särskilda myndigheter

1.

I varje medlemsstat ska en särskild 
myndighet ansvara för att övervaka 
tillämpningen av detta kapitel. Dessa 
myndigheter ska i synnerhet ansvara för

(a) att den granskning som föreskrivs i 
detta kapitel genomförs av tjänstemän 
som är anställda vid denna särskilda 
myndighet,
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(b) samordning och allmän tillsyn av den 
granskning som genomförs av tjänstemän 
som tillhör andra myndigheter.

Medlemsstaterna får också föreskriva att 
granskning som ska genomföras enligt 
detta kapitel fördelas mellan de särskilda 
myndigheterna och andra nationella 
myndigheter, förutsatt att förstnämnda 
myndighet ansvarar för samordningen av 
dessa granskningar.

2. Den myndighet eller de myndigheter 
som ansvarar för tillämpningen av detta 
kapitel ska vara organiserade så att de är 
oberoende av de myndigheter eller 
avdelningar inom myndigheter som 
ansvarar för utbetalningarna och för 
granskningarna före utbetalningarna.

3. Den särskilda myndighet som avses i 
punkt 1 ska vidta de åtgärder som är 
nödvändiga, och den berörda 
medlemsstaten ska ge den särskilda 
myndigheten de befogenheter som är 
nödvändiga, för att den ska kunna utföra 
de uppgifter som avses i detta kapitel.

4. Medlemsstaterna ska besluta om 
lämpliga sanktioner för de fysiska eller 
juridiska personer som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta kapitel.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 81 utgår

Rapporter

1.

Före den 1 januari efter 
granskningsperiodens utgång ska 
medlemsstaterna skicka en detaljerad 
rapport om tillämpningen av detta kapitel 
till kommissionen.

Den rapport som avses i första stycket ska 
också innehålla en översikt över de 
särskilda begäranden om granskning som 
avses i artikel 78.3 och resultaten av 
granskningen efter dessa begäranden.

2. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska regelbundet utbyta synpunkter om 
tillämpningen av detta kapitel.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår

Kommissionens tillgång till information 
och granskning

1. I enlighet med relevant nationell 
lagstiftning ska kommissionens 
tjänstemän ha tillgång till samtliga 
handlingar som utarbetats, antingen inför 
eller som resultat av den granskning som 
organiserats enligt detta kapitel och till de 
data som samlats in, däribland data som 
lagrats i databehandlingssystem. Dessa 
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data ska på begäran lämnas på ett 
lämpligt datamedium.

2. Den granskning som avses i artikel 75 
ska genomföras av medlemsstaternas 
tjänstemän. Tjänstemän från 
kommissionen får delta i denna 
granskning. De får inte själva ha de 
granskningsbefogenheter som beviljats de 
nationella tjänstemännen. De ska dock ha 
tillträde till samma lokaler och samma 
handlingar som medlemsstaternas 
tjänstemän.

3.

Vid granskning som genomförs enligt 
artikel 78 får tjänstemän från den 
begärande medlemsstaten delta i den 
medlemsstat till vilken begäran riktats, 
förutsatt att denna så medger, och ska då 
få tillträde till samma lokaler och samma 
handlingar som den medlemsstatens 
tjänstemän.

De tjänstemän från den begärande 
medlemsstaten som deltar i granskning i 
den medlemsstat till vilken begäran 
riktats, ska vid alla tidpunkter kunna 
lägga fram bevis på sin officiella status. 
Granskningen ska alltid genomföras av 
tjänstemän från den medlemsstat till 
vilken begäran riktats.

4. Om de nationella straffprocessrättsliga 
bestämmelserna föreskriver att vissa 
åtgärder endast får vidtas av tjänstemän 
som är särskilt utsedda enligt nationell 
lagstiftning, får varken kommissionens 
tjänstemän eller tjänstemännen från den 
medlemsstat som avses i punkt 3 delta i 
dessa åtgärder, dock utan att detta 
påverkar bestämmelserna i 
förordningarna (EU, Euratom) nr 
883/2013, (Euroatom, EG) nr 2988/95, 
(Euratom, EG) nr 2185/96 och (EU) 
2017/1939. Särskilt gäller att de inte 
under några omständigheter får delta i
husrannsakan hos eller formella förhör 
med personer, inom ramen för den 
berörda medlemsstatens straffrätt. De ska 
emellertid få ta del av den information 
som inhämtas i detta sammanhang.
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Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83 utgår

Genomförandebefogenheter

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
regler som krävs för en enhetlig 
tillämpning av detta kapitel och särskilt 
med avseende på

(a) genomförande av den granskning som 
avses i artikel 75 när det gäller urval av 
företag, granskningens omfattning och 
tidsram,

(b) bevarande av affärshandlingar och 
vilka typer av handlingar som ska 
upprätthållas eller data som ska 
registreras,

(c) genomförande och samordning av de 
gemensamma insatser som avses i artikel 
78.1,

(d) detaljer och specifikationer i fråga om 
en begärans innehåll, form och hur den 
lämnas in, en anmälans innehåll, form 
och hur den görs, liksom inlämning och 
utbyte av information som krävs inom 
ramen för detta kapitel,

(e) villkor och publikationssätt eller 
särskilda regler och villkor för 
kommissionens spridning eller 
tillhandahållande av den information som 



AM\1171029SV.docx 45/54 PE631.861v01-00

SV

behövs enligt förordning till behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna,

(f) det ansvar som åligger den särskilda 
myndighet som avses i artikel 80,

(g) innehållet i de rapporter som avses i 
artikel 81 och alla andra anmälningar 
som behövs enligt detta kapitel.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller detaljerade krav för granskning av transaktioner 
(artiklarna 74–83). Eftersom antalet sådana transaktioner är litet är det tveksamt om det 
verkligen behövs ett sådant tungt kontrollsystem, varken nu eller i framtiden. En alternativ 
lösning skulle kunna vara att ge medlemsstaterna möjlighet att inte granska transaktioner om 
dessa understiger ett visst belopp.

Ändringsförslag 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fastställer medlemsstaterna 
kontrollurvalet för de kontroller som avses 
i a som ska utföras varje år på grundval av 
en riskanalys och ska innefatta en del som 
valts slumpmässigt och ska föreskriva att 
kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av 
mottagarna av det stöd som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [Förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

d) fastställer medlemsstaterna 
kontrollurvalet för de kontroller som avses 
i a som ska utföras varje år på grundval av 
en riskanalys och ska innefatta en del som 
valts slumpmässigt och ska föreskriva att 
kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av 
mottagarna av det stöd som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [Förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. Genom undantag från 
föregående mening får medlemsstaterna 
besluta att sänka den lägsta kontrollnivån 
till 0,5 % för varje akt eller norm eller 
grupp av akter eller normer, om den 
bristande efterlevnad som konstaterats i 
det slumpmässiga urval som kontrollerats 
på plats inte överstiger 2 % under de 
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föregående två ansökningsåren.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att i villkorlighetssystemet sänka den lägsta kontrollnivån från 1 % om 
endast ett fåtal fall av bristande efterlevnad har konstaterats under de föregående åren.

Ändringsförslag 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstaterna ska föreskriva att 
inga administrativa sanktioner åläggs om 
den bristande efterlevnaden beror på 
force majeure.

(c) Medlemsstaterna ska föreskriva att 
inga administrativa sanktioner åläggs i 
följande fall:

Or. en

Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande 
efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte 
ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa 
övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.

Ändringsförslag 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 85 – stycke 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Om den bristande efterlevnaden 
beror på force majeure.

Or. en
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Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande 
efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte 
ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa 
övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.

Ändringsförslag 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 85 – stycke 2 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Om den bristande efterlevnaden 
beror på fel från den behöriga 
myndighetens eller någon annan 
myndighets sida, och om felet inte 
rimligen kunde ha upptäckts av den 
person som berörs av den administrativa 
sanktionen.

Or. en

Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande 
efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte 
ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa 
övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.

Ändringsförslag 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 85 – stycke 2 – led c – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Om den berörda personen på ett 
för den behöriga myndigheten 
tillfredsställande sätt kan visa att denne 
inte bär skulden för att de skyldigheter 
som avses i punkt 1 inte fullgjorts, eller 
om den behöriga myndigheten på annat 
sätt övertygas om att den berörda 
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personen inte bär skulden.

Or. en

Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande 
efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte 
ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa 
övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.

Ändringsförslag 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de medlemsstater där stöd för 
djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och 
djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd 
tillämpas, bör en administrativ sanktion 
på grund av bristande efterlevnad av de 
djurrelaterade föreskrivna 
verksamhetskraven endast åläggas 
mottagarens djurrelaterade frivilliga 
kopplade stöd och djurrelaterade 
landsbygdsutvecklingsstöd. På samma sätt 
bör en administrativ sanktion på grund av 
bristande efterlevnad av arealrelaterade 
föreskrivna verksamhetskrav och/eller 
goda jordbruks- och miljönormer endast 
gälla för arealrelaterade direktstöd och 
stödmottagarens arealrelaterade 
landsbygdsutvecklingsstöd.

Or. en

Motivering

För närvarande är sanktionerna för tvärvillkor varken rimliga och proportionerliga, i 
synnerhet inte för jordbrukare inom olika produktionssektorer (djurhållning/växtodling). Till 
exempel uppfyller de jordbruksföretag som endast har ett fåtal djur men hundratals hektar 
inte tvärvillkoren för antal djur, vilket innebär att sanktionerna för arealbaserat direktstöd 
och stöd till landsbygdsutveckling blir orimligt stora i förhållande till antalet djur. Detta 
gäller också för gårdar med endast ett fåtal hektar men många djur. Denna orättvisa 
situation bör ändras i villkorlighetssystemet. Därför bör detta nya stycke införas efter första 
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stycket i artikel 86.1 för de medlemsstater där stöd för djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och 
djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd tillämpas.

Ändringsförslag 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet, upprepning
eller avsikt. Sanktionerna ska vara 
avskräckande och proportionella, och 
uppfylla de kriterier som anges i punkterna 
2 och 3 i denna artikel.

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet eller 
upprepning. Sanktionerna ska vara 
avskräckande och proportionella, och 
uppfylla de kriterier som anges i punkterna 
2 och 3 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Att bedöma avsikten har visat sig vara ytterst svårt och kan leda till tvetydiga tolkningar där 
jordbrukare inte behandlas lika. Man bör också beakta att ”avsikt” inte gäller för 
stödordningarna (se artikel 57.3 första stycket där "avsikt" inte nämns).

Ändringsförslag 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den bristande efterlevnaden beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning som en allmän regel vara 3 % 
av totalsumman av det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

utgår

Or. en

Motivering

I detta stycke fastställs en ganska strikt allmän regel (3 %) för sanktioner. Antingen bör 
stycket utgå eller så bör sanktionerna fastställas till 1 %, 3 % och 5 %.
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Ändringsförslag 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrätta ett system för 
tidig varning som gäller enskilda fall av 
bristande efterlevnad som händer för första 
gången och som mot bakgrund av sitt 
begränsade allvar, omfattning och 
varaktighet inte ska leda till en minskning 
eller uteslutning. Om det därefter vid en 
kontroll inom tre på varandra följande 
kalenderår fastställs att den bristande 
efterlevnaden inte har åtgärdats ska den 
minskning som avses i första stycket 
tillämpas retroaktivt.

Medlemsstaterna får inrätta ett system för 
tidig varning som gäller enskilda fall av 
bristande efterlevnad som händer för första 
gången och som mot bakgrund av sitt 
begränsade allvar, omfattning och 
varaktighet inte ska leda till en minskning 
eller uteslutning. Om det därefter vid en 
kontroll inom tre på varandra följande 
kalenderår fastställs att den bristande 
efterlevnaden inte har åtgärdats ska den 
minskning som avses i första stycket 
tillämpas för det år då man upptäckte att 
den bristande efterlevnaden inte hade 
åtgärdats.

Or. en

Motivering

När det gäller systemet för tidig varning bör inte administrativa sanktioner åläggas 
retroaktivt, eftersom de retroaktiva påföljderna är komplicerade för både jordbrukarna och 
förvaltningen. Det bör således vara tillräckligt att ålägga en sanktion för endast det år då 
man konstaterade att den bristande efterlevnaden inte hade åtgärdats.

Ändringsförslag 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa lika spelregler i 
alla medlemsstaterna och att 
sanktionssystemet för systemet för villkor 
är ändamålsenligt och avskräckande, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade i enlighet med artikel 100 med 
avseende på att komplettera denna 

utgår
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förordning med ytterligare regler om 
tillämpningen och beräkningen av sådana 
sanktioner.

Or. en

Motivering

Alla bestämmelser om administrativa sanktioner bör vara kända av medlemsstaterna från och 
med den tidpunkt då den övergripande förordningen antas. Ytterligare lagstiftning genom 
delegerade akter stöder inte subsidiaritetsprincipen och gör det svårare att utarbeta en plan 
för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska regelbundet 
informera kommissionen om 
tillämpningen av det integrerade system 
som avses i avdelning IV kapitel II. 
Kommissionen ska organisera utbyte av 
synpunkter med medlemsstaterna med 
avseende på detta.

2. Medlemsstaterna ska organisera 
diskussioner om det integrerade system 
som avses i avdelning IV kapitel II.

Or. en

Motivering

I denna artikel är det oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig 
rörande tillämpningen av IACS och när denna kan ges. Detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Information om åtgärder som 
vidtagits enligt artikel 57.

utgår
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Or. en

Motivering

Det är oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig rörande skydd av 
unionens ekonomiska intressen, och detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstaternas anmälningar till 
kommissionen av information, 
handlingar, statistik och rapporter samt 
tidsfristerna och metoderna för hur denna 
information ska anmälas.

utgår

Or. en

Motivering

För att kunna planera datasystemen är det mycket viktigt att på förhand veta vilken typ av 
information, dokument osv. som måste kommuniceras och vad det finns för tidsfrister och 
metoder för dessa anmälningar.

Ändringsförslag 120
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från fonderna i enlighet 
med [artikel 44.3-44.5 i förordning (EU) 
…/…förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och punkterna 2, 3 och 4 i 
den här artikeln.

1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från fonderna i enlighet 
med [artikel 44.3-44.5 i förordning (EU) 
…/…förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och punkterna 2, 3 och 4 i 
den här artikeln, inklusive information om 
ekonomiska, familjära eller andra band 
till de personer som arbetar inom 
myndigheterna i en medlemsstat.
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Or. cs

Ändringsförslag 121
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från fonderna i enlighet 
med [artikel 44.3-44.5 i förordning (EU) 
…/…förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och punkterna 2, 3 och 4 i 
den här artikeln.

1. Medlemsstaterna ska i rätt tid
offentliggöra information om mottagarna 
av stöd från fonderna var tredje månad i 
enlighet med [artikel 44.3-44.5 i förordning 
(EU) …/…förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och punkterna 2, 3 och 4 i 
den här artikeln.

Or. en

Ändringsförslag 122
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i artikel 44.3-
44.5 i den förordningen ska göras 
tillgänglig på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs.

Den information som avses i artikel 44.3-
44.5 i den förordningen ska göras 
tillgänglig på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs. Om denna information även 
inkluderar ekonomiska, familjära eller 
andra band till en person som arbetar för 
myndigheterna i en medlemsstat ska den 
finnas tillgänglig i minst fem år efter 
första datum för offentliggörande.

Or. cs

Ändringsförslag 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 101 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med undantag från och tillägg 
till reglerna i denna förordning, om så 
krävs.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 101 
med avseende på att komplettera denna 
förordning med undantag från och tillägg 
till reglerna i denna förordning, om så 
krävs. Dessa delegerade akter ska 
utarbetas omedelbart efter att behovet har 
uppstått.

Or. en

Motivering

Det kan finnas behov av många typer av undantag m.m. för att hjälpa stödmottagarna, 
eftersom det inte är möjligt att förutse allt i förväg. Dessa delegerade akter bör vidtas så 
snart som möjligt.
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