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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att främja en hållbar och marknadsinriktad jordbrukssektor, 
utan att utgöra en grundläggande reform. 

Föredraganden välkomnar reformarbetet och anser att insatserna för att öppna upp marknaden 
och förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken fram till 2013 måste fortsätta. Man måste 
dock garantera att 2003 års reformer slutförs innan man påbörjar en revolutionerande 
omstrukturering av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Modulering och gradvisa sänkningar: Föredraganden anser att de europeiska jordbrukarna 
måste kunna planera på ett tillförlitligt sätt. I en situation som präglas av stigande priser för 
råmaterial är ytterligare modulering inte berättigad. Föredraganden stöder därför inte den 
ytterligare gradvisa moduleringen som en princip: Förslaget inför mer byråkrati och kan leda 
till uppsplittring av större jordbruksföretag och till merarbete för mindre företag.

Tvärvillkor: Föredraganden avvisar en ytterligare breddning av tvärvillkorens 
tillämpningsområde. Ytterligare kriterier bör därför inte vara obligatoriska, eftersom de inte 
uppfyller målen att minska byråkrati och onödigt arbete.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
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gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de befintliga 
gemenskapsbestämmelserna förstärkas som 
syftar till att i tillämpliga fall skydda 
angivna inslag i landskapet.

gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de befintliga 
gemenskapsbestämmelserna förstärkas som 
syftar till att i tillämpliga fall skydda 
angivna inslag i landskapet. Medan man 
ser till att garantera högsta möjliga 
standard för god vattenkvalitet enligt 
gemenskapslagstiftningen bör inga 
ytterligare krav ställas som kan innebära 
hinder för den önskade 
landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En jordbrukare som får direktstöd ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
förtecknas i bilaga II samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i enlighet med artikel 6.

1. En jordbrukare som får direktstöd ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
förtecknas i bilaga II samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i enlighet med artikel 6, om 
detta inte är praktiskt omöjligt och 
oproportionerligt, till exempel vid 
händelse av allvarliga naturkatastrofer.

Motivering

Principen att förenkla förfarandena med hjälp av tvärvillkor strider mot denna regel, som 
återinför onödigt arbete och onödig byråkrati. De flesta av kriterierna omfattas redan av 
befintliga EU-bestämmelser.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska förse jordbrukaren med en förteckning 
över föreskrivna verksamhetskrav och över 
god jordbrukshävd och goda 

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska förse jordbrukaren med en förteckning
över föreskrivna verksamhetskrav och över 
god jordbrukshävd och goda 
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miljöförhållanden som ska iakttas. miljöförhållanden.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2 (fd. 1).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
10 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

2. Minskningarna i punkt 1 ska öka
a) med 3 procentenheter för belopp 
mellan 100 000 och 199 999 euro,
b) med 6 procentenheter för belopp 
mellan 200 000 och 299 999 euro,
c) med 9 procentenheter för belopp på 
300 000 euro och därutöver.
3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla 
direktstöd som beviljas jordbrukare i de 
franska utomeuropeiska departementen, på 
Azorerna och Madeira, på Kanarieöarna 
och de Egeiska öarna.

2. Punkt 1 ska inte gälla direktstöd som
beviljas jordbrukare i de franska 
utomeuropeiska departementen, på 
Azorerna och Madeira, på Kanarieöarna 
och de Egeiska öarna.

Motivering

Stigande priser för råmaterial motiverar inte en ytterligare modulering. Gradvis modulering 
bör avskaffas eftersom det diskriminerar och straffar stora effektiva jordbruk som grundas på 
stordriftsfördelar och stärkt landsbygdsutveckling. Samtidigt bör de mindre jordbrukarna inte 
belastas med ytterligare en börda.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det återstående beloppet från 
tillämpningen av artikel 7.1 och de belopp 
som frigörs vid tillämpningen av 
artikel 7.2 ska tilldelas de medlemsstater 
där motsvarande belopp har genererats, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2. De ska användas i enlighet 
med artikel 69.5a i förordning (EG) 
nr 1698/2005.

4. Det återstående beloppet från 
tillämpningen av artikel 7 ska fullt ut 
tilldelas de medlemsstater där motsvarande 
belopp har genererats, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2. Det 
ska användas i enlighet med artikel 69.5a i 
förordning (EG) nr 1698/2005.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera samstämmighet om ändringsförslag 4 (fd. 3) antas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om något belopp återstår efter 
tillämpningen av artikel 7.1 och 7.2 ska det 
tilldelas den nya medlemsstat där 
motsvarande belopp har genererats, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2. Det ska användas i enlighet 
med artikel 69.5a i förordning (EG) 
nr 1698/2005.

4. Om något belopp återstår efter 
tillämpningen av artikel 7.1 ska det 
tilldelas den nya medlemsstat där 
motsvarande belopp har genererats, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2. Det ska användas i enlighet 
med artikel 69.5a i förordning (EG) 
nr 1698/2005.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera samstämmighet om ändringsförslag 4 (fd. 3) antas.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska definiera 
regionerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, som 
institutionell struktur, administrativ 
struktur eller regional jordbrukspotential.

2. Medlemsstaterna ska definiera 
regionerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, som 
institutionell struktur, administrativ 
struktur eller regional jordbrukspotential 
och/eller strukturella nackdelar som 
drabbar missgynnade regioner.

Medlemsstater med mindre än tre miljoner 
stödberättigande hektar får betraktas som 
en enda region.

Medlemsstater med mindre än tre miljoner 
stödberättigande hektar får betraktas som 
en enda region. Kommissionen ska 
överväga inrättandet av ett system för 
överklaganden om en tvist skulle uppstå.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera att ingen befintlig eller ny form av diskriminering 
tillåts på regional nivå.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nya medlemsstaterna ska definiera 
regionerna enligt objektiva och icke-
diskriminerande kriterier.

2. De nya medlemsstaterna ska definiera 
regionerna enligt objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. Kommissionen 
ska överväga inrättandet av ett system för 
överklaganden om en tvist skulle uppstå.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera att ingen ny form av diskriminering tillåts på 
regional nivå.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenskydd och vattenförvaltning: utgår
Skydda vatten mot föroreningar och 
avrinning, och förvalta 
vattenförbrukningen
– Upprättande av buffertremsor längs 
vattendrag
– Efterlevnad av tillståndsförfarandena 
för användning av vatten för bevattning

Motivering

Strategin bör fokusera på att förenkla kriterierna för tvärvillkoren. Förslaget breddar i stället 
tillämpningsområdet. De flesta av de begärda kriterierna ingår redan i befintlig 
EU-lagstiftning, till exempel om växtskydd och fertilisering.
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