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Ändringsförslag 392
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruksrådgivning Jordbruksforskning och -rådgivning

Or. en

Ändringsförslag 393
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
åtminstone föreskrivna verksamhetskrav 
samt god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt kapitel 1.

2. Jordbruksforskningen och 
-rådgivningen ska omfatta åtminstone 
föreskrivna verksamhetskrav samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 394
Stéphane Le Foll

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
åtminstone föreskrivna verksamhetskrav 
samt god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt kapitel 1.

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
åtminstone föreskrivna verksamhetskrav 
samt god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt kapitel 1 liksom 
spridning av produktionsmetoder som är 
ekonomiskt lönsamma och miljövänliga 
och som är ekonomiska med avseende på 
naturresurser och produktionskostnader 
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(energi, insatsvaror, m.m.).

Or. fr

Motivering

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Ändringsförslag 395
Maria Petre

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge företräde åt de 
jordbrukare som får mer än 15 000 euro i 
direktstöd per år.

utgår

Or. ro

Motivering

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Ändringsförslag 396
Stéphane Le Foll

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge företräde åt de 
jordbrukare som får mer än 15 000 euro i 
direktstöd per år.

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
jordbrukare kan delta i detta 
rådgivningssystem på frivillig basis.

Or. fr

Ändringsförslag 397
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge företräde åt de 
jordbrukare som får mer än 15 000 euro i 
direktstöd per år.

2. Medlemsstaterna ska ge företräde åt de 
jordbrukare som får mer än 15 000 euro i 
direktstöd per år samt till jordbrukare som 
är yngre än 35 år.

Or. nl

Motivering

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Ändringsförslag 398
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2010 ska Syftet med denna översyn är att i samtliga 
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kommissionen lägga fram en rapport om 
tillämpningen av jordbruksrådgivningen, 
vilken vid behov ska åtföljas av lämpliga 
förslag om att göra rådgivningen 
obligatorisk.

medlemsstater fastställa bästa metoder 
och riktlinjer för medlemsstaterna för att 
jordbruksforskningen och -rådgivningen 
ska bli så ändamålsenlig och effektiv som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I tillämpliga fall får 
identifieringssystemet för jordbruksskiften 
omfatta ett geografiskt 
informationssystem för olivodlingar.

utgår

Or. es

Motivering

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Ändringsförslag 400
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att direkt och omedelbart, via 
medlemsstatens behöriga myndighet, få 
tillgång till uppgifter för kalenderåren 
och/eller regleringsåren från och med 
år 2000.

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att direkt och omedelbart, via 
medlemsstatens behöriga myndighet, få 
tillgång till uppgifter för kalenderåren 
och/eller regleringsåren från och med 
år 2000, eller första året efter 
anslutningen för de nya medlemsstaterna.
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Or. ro

Motivering

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Ändringsförslag 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta att en 
stödansökan endast behöver innehålla 
ändringar i förhållande till den stödansökan 
som lämnades in föregående år. 
Medlemsstaterna ska distribuera förtryckta 
formulär som grundas på de arealer som 
fastställts föregående år, och de ska 
tillhandahålla grafiskt material som anger 
läget för dessa arealer samt, i tillämpliga 
fall, olivträdens läge.

2. Medlemsstaterna får besluta att en 
stödansökan endast behöver innehålla 
ändringar i förhållande till den stödansökan 
som lämnades in föregående år. 
Medlemsstaterna ska distribuera förtryckta 
formulär som grundas på de arealer som 
fastställts föregående år, och de ska 
tillhandahålla grafiskt material som anger 
läget för dessa arealer.

Or. es

Motivering

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Ändringsförslag 402
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra 
administrativa kontroller av 
stödansökningarna för att kontrollera att 

1. Medlemsstaterna ska utföra 
administrativa kontroller av 
stödansökningarna för att kontrollera att 
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stödvillkoren uppfylls. stödvillkoren uppfylls. Sådana 
administrativa kontroller får inte vara 
alltför betungande för jordbrukarna, 
särskilt inte i fråga om kostnader och 
pappersarbete.

Or. en

Motivering

Reduce red tape.

Ändringsförslag 403
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1. Dessa kontroller ska utföras 
under högst en dag för ett visst 
jordbruksföretag.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ”.



AM\739857SV.doc 9/59 PE412.053v01-00

SV

Ändringsförslag 404
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1. Dessa kontroller får inte vara 
alltför betungande för jordbrukarna. 

Or. en

Motivering

Reduce red tape for cross compliance.

Ändringsförslag 405
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1. Kontrollerna ska göras på 
grundval av riskbedömningar och berör 
inte samtliga stödmottagare.

Or. ro

Motivering

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.



PE412.053v01-00 10/59 AM\739857SV.doc

SV

Ändringsförslag 406
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga administrations- och 
kontrollsystem för att se till att de 
föreskrivna verksamhetskraven, liksom 
kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i enlighet med kapitel I, 
iakttas.

2. Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga administrations- och 
kontrollsystem för att se till att de 
föreskrivna verksamhetskraven, liksom 
kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i enlighet med kapitel I, 
iakttas. Medlemsstaterna ska emellertid 
sträva efter att begränsa antalet 
kontrollorgan och antalet personer som 
utför kontroller på plats på ett visst 
jordbruksföretag.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.

Ändringsförslag 407
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får använda sig av 
privata administrations- och 
kontrollsystem, förutsatt att dessa är 
officiellt ackrediterade av de nationella 
myndigheterna.

Or. en



AM\739857SV.doc 11/59 PE412.053v01-00

SV

Ändringsförslag 408
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
planera kontrollerna så att 
jordbrukföretag som av säsongbetingade 
skäl bäst kontrolleras under en viss period 
av året verkligen kontrolleras under 
denna period. Om kontrollorganet 
emellertid av säsongbetingade skäl inte 
har kunnat kontrollera ett särskilt 
föreskrivet verksamhetskrav, eller en del 
av detta, eller god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden under en kontroll 
på plats, ska dessa krav och villkor anses 
vara uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 409
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska också tillämpas när 
överträdelsen beror på en åtgärd eller en 
försummelse som direkt kan anses bero på 
den person som antingen överlät 
jordbruksmarken eller som den överläts 
till.

Första stycket ska också tillämpas när 
överträdelsen beror på en åtgärd eller en 
försummelse som direkt kan anses bero på 
den person som antingen överlät 
jordbruksmarken eller som den överläts 
till, om inte den person som begått 
överträdelsen även har lämnat in en 
stödansökan för kalenderåret i fråga. I det 
senare fallet ska den påföljd som avses i 
punkt 1 tillämpas på det direktstödsbelopp 
som skulle beviljas den person som begått 
överträdelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 410
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta stycke avses med överläts varje typ 
av transaktion där jordbruksmark upphör 
att stå till den överlåtande partens 
förfogande.

I detta stycke avses med överläts varje typ 
av transaktion där jordbruksmark upphör 
att stå till den överlåtande partens 
förfogande, med undantag av sådana 
transaktioner som den berörda 
jordbrukaren inte kan undvika.

Or. en

Ändringsförslag 411
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 och i enlighet med villkoren i de 
närmare föreskrifter som avses i 
artikel 26.1 får medlemsstaterna besluta att 
inte tillämpa en minskning eller uteslutning 
på 100 euro eller mindre per jordbrukare 
och kalenderår, och som omfattar en 
minskning eller uteslutning som tillämpas 
på stöd i enlighet med artikel 51.1 i 
förordning (EG) nr 1698/2005.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 och i enlighet med villkoren i de 
närmare föreskrifter som avses i 
artikel 26.1 får medlemsstaterna besluta att 
inte tillämpa en minskning eller uteslutning 
på 100 euro eller mindre per jordbrukare 
och kalenderår.

Or. ro

Motivering

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.
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Ändringsförslag 412
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda 
den möjlighet som ges i första stycket ska 
den behöriga myndigheten 
nästkommande år vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att jordbrukaren 
åtgärdar de aktuella konstaterade 
överträdelserna. Jordbrukaren ska 
underrättas om de överträdelser som 
konstaterats och om vilka åtgärder som 
ska vidtas.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda 
den möjlighet som ges i första stycket ska 
den behöriga myndigheten nästkommande 
år vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att jordbrukaren åtgärdar de 
aktuella konstaterade överträdelserna.
Jordbrukaren ska underrättas om de 
överträdelser som konstaterats och om 
vilka åtgärder som ska vidtas.

Om en medlemsstat beslutar att använda 
den möjlighet som ges i första stycket ska 
den behöriga myndigheten informera 
jordbrukaren om de överträdelser som 
konstaterats och jordbrukaren ska ange 
vilka åtgärder som vidtagits för att 
avhjälpa problemet. För att kontrollera de 
åtgärder som vidtagits av jordbrukaren 
ska den behöriga myndigheten beakta 
dessa jordbruksföretag i samband med 
riskanalysen för kontrollerna på plats 
följande år.

Or. es
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Motivering

Si, en aras de la simplificación, se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Ändringsförslag 414
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om jordbrukaren inte vidtar omedelbara 
åtgärder för att hejda den konstaterade 
överträdelsen, ska den behöriga 
myndigheten göra vad som krävs, i 
tillämpliga fall begränsat till en 
administrativ kontroll, för att säkerställa 
att jordbrukaren åtgärdar de aktuella 
konstaterade överträdelserna.
Jordbrukaren ska underrättas om de mindre 
överträdelser som konstaterats och om 
vilka åtgärder som ska vidtas.

Jordbrukaren ska underrättas om de mindre 
överträdelser som konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 415
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en minskning av eller uteslutning 
från stöd tillämpas till följd av 
överträdelse av tvärvillkoren, i enlighet 
med artikel 25, ska inga påföljder 
fastställas enligt motsvarande nationella 
lagstiftning för samma fall av 
överträdelse. Om en påföljd fastställts till 
följd av överträdelse av nationell 
lagstiftning, ska ingen minskning eller 
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uteslutning tillämpas för samma fall av 
överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 416
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Översyn

Senast den 31 december 2007, och 
därefter vartannat åt, ska kommissionen 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av systemet med tvärvillkor, vid behov 
tillsammans med lämpliga förslag särskilt 
med hänsyn till följande punkter:
– Ändring av förteckningen över 
föreskrivna verksamhetskrav i bilaga III.
– Förenkling, avreglering och förbättring 
av lagstiftningen inom ramen för 
förteckningen över föreskrivna 
verksamhetskrav, med särskild tonvikt på 
lagstiftning om nitrater.
– Förenkling, förbättring och 
harmonisering av befintliga 
kontrollsystem, så att hänsyn tas till de 
möjligheter som erbjuds tack vare 
utveckling av indikatorer och 
flaskhalskontroller, redan utförda 
kontroller enligt privata 
certifieringssystem, redan utförda 
kontroller enligt nationell lagstiftning för 
tillämpning av de föreskrivna 
verksamhetskraven samt informations-
och kommunikationsteknik.
Rapporterna ska även inbegripa en 
uppskattning av de totala 
kontrollkostnaderna enligt systemet med 
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tvärvillkor för det år som föregår året då 
rapporten ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.

Ändringsförslag 417
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som frigörs genom tillämpning 
av minskningar och uteslutningar vid 
överträdelser i förhållande till kapitel 1 
ska krediteras Europeiska garantifonden 
för jordbruket. Medlemsstaterna får 
behålla 25 % av dessa belopp.

De belopp som frigörs genom tillämpning 
av minskningar och uteslutningar vid 
överträdelser ska överföras till den 
nationella reserven och omfördelas till 
jordbrukare som har jordbruk som 
huvudsaklig sysselsättning och till nya 
jordbrukare.

Or. el

Ändringsförslag 418
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande fall:

1. Medlemsstaterna får på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier besluta att inte bevilja direktstöd 
till en jordbrukare i följande fall:

Or. el
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Motivering

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Ändringsförslag 419
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande 
fall:

1. Direktstöd ska garanteras samtliga 
jordbrukare. De jordbrukare som erhåller 
direktstöd som understiger 1 000 euro ska 
för att nå upp till detta minimivärde ha 
rätt till ett tilläggsbidrag som utbetalas en 
gång om året.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.
b) När jordbruksföretagets 
stödberättigande areal, för vilken 
direktstöd ansöks om eller kommer att 
beviljas, inte överstiger en hektar. Minsta 
stödberättigande arealen får emellertid 
fastställas till 0,3 hektar på Cypern och 
0,1 hektar på Malta.
Jordbrukare med särskilda rättigheter i 
enlighet med artikel 45.1 ska emellertid 
omfattas av villkoret i punkt a.

Or. pt

Motivering

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Ändringsförslag 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande fall:

1. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
bevilja direktstöd till en jordbrukare i 
följande fall:

Or. es

Motivering

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Ändringsförslag 421
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande 
fall:

1. Medlemsstaterna ska ha rätt att inte 
bevilja direktstöd till en jordbrukare enligt 
vissa villkor:

Or. en

Motivering

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Ändringsförslag 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande 
fall:

1. Medlemsstaterna ska ha rätt att inte 
bevilja direktstöd till en jordbrukare enligt 
vissa villkor:

Or. en

Ändringsförslag 423
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja 
direktstöd till en jordbrukare i följande 
fall:

1. Medlemsstaterna får själva besluta om 
minimikraven för beviljande av direktstöd 
i följande fall:

Or. hu

Motivering

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Ändringsförslag 424
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inte bevilja
direktstöd till en jordbrukare i följande

1. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om direktstöd till en jordbrukare i ett av 
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fall: eller båda dessa fall:

Or. en

Motivering

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Ändringsförslag 425
Maria Petre

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

utgår

Or. ro

Motivering

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Ändringsförslag 426
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

utgår

Or. hu

Motivering

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Ändringsförslag 427
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger ett 
belopp som ska fastställas av 
medlemsstaten till högst 1 000 euro.

Or. en



PE412.053v01-00 22/59 AM\739857SV.doc

SV

Ändringsförslag 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger ett 
belopp som ska fastställas av 
medlemsstaten till högst 1 000 euro.

Or. en

Motivering

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Ändringsförslag 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger ett 
belopp som fastställts av medlemsstaten 
och som inte får överstiga 500 euro.

Or. es
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Ändringsförslag 430
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro eller 150 euro för de nya 
medlemsstaterna.

Or. hu

Motivering

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Ändringsförslag 431
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger 
250 euro.

a) När totalbeloppet för de direktstöd som 
ansökts om eller som kommer att beviljas 
under ett visst kalenderår inte överstiger en 
minimitröskel som ska fastställas av 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets 
stödberättigande areal, för vilken 
direktstöd ansöks om eller kommer att 
beviljas, inte överstiger en hektar. Minsta 
stödberättigande arealen får emellertid 
fastställas till 0,3 hektar på Cypern och 
0,1 hektar på Malta.

utgår

Or. hu

Motivering

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Ändringsförslag 433
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen 
får emellertid fastställas till 0,3 hektar på 
Cypern och 0,1 hektar på Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
minimitröskel som ska fastställas av 
medlemsstaten. 

Dessa två minimitrösklar ska fastställas 
enligt objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

När det gäller direktstöd till vingårdar 
enligt bilaga VII.C ska det villkor som 
fastställs i a) tillämpas först från och med 
2012.
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Or. en

Ändringsförslag 434
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger 
en hektar. Minsta stödberättigande 
arealen får emellertid fastställas till 
0,3 hektar på Cypern och 0,1 hektar på 
Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger 
fem hektar.

Or. en

Ändringsförslag 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger 
en hektar. Minsta stödberättigande 
arealen får emellertid fastställas till 
0,3 hektar på Cypern och 0,1 hektar på 
Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger 
fem hektar.

Or. en
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Ändringsförslag 436
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen får 
emellertid fastställas till 0,3 hektar på 
Cypern och 0,1 hektar på Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen får 
emellertid fastställas till 0,3 hektar i de nya 
medlemsstaterna och 0,1 hektar på Malta.

Or. hu

Ändringsförslag 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen får 
emellertid fastställas till 0,3 hektar på 
Cypern och 0,1 hektar på Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
areal som fastställts av medlemsstaten och 
som inte får överstiga två hektar. Minsta 
stödberättigande arealen får emellertid 
fastställas till 0,3 hektar på Cypern och
0,1 hektar på Malta.

Or. es

Ändringsförslag 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
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areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen får 
emellertid fastställas till 0,3 hektar på 
Cypern och 0,1 hektar på Malta.

areal, för vilken direktstöd ansöks om eller 
kommer att beviljas, inte överstiger den
miniminivå som respektive medlemsstat 
tillämpade 2007. Minsta stödberättigande 
arealen får emellertid fastställas till 
0,3 hektar på Cypern och 0,1 hektar på 
Malta.

Or. en

Motivering

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Ändringsförslag 439
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om eller
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar. Minsta stödberättigande arealen får 
emellertid fastställas till 0,3 hektar på 
Cypern och 0,1 hektar på Malta.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd ansöks om och
kommer att beviljas, inte överstiger en 
hektar per stödordning. Minsta 
stödberättigande arealen får emellertid 
fastställas till 0,3 hektar på Cypern och 
0,1 hektar på Malta.

Or. de



PE412.053v01-00 28/59 AM\739857SV.doc

SV

Ändringsförslag 440
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare med särskilda rättigheter i 
enlighet med artikel 45.1 ska emellertid 
omfattas av villkoret i punkt a.

utgår

Or. hu

Motivering

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Ändringsförslag 441
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vilket fall som helst ska de belopp som 
sparats in genom tillämpningen av led a 
stanna kvar i den nationella reserven i 
den medlemsstat där de har sitt ursprung.

Or. el

Motivering

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Ändringsförslag 442
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier besluta att 
inte bevilja direktstöd till bolag, enligt 
betydelsen i artikel 48 andra stycket i 
fördraget, vars huvudsakliga verksamhet 
inte är att utöva jordbruksverksamhet.

utgår

Or. ro

Motivering

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Ändringsförslag 443
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier besluta att 
inte bevilja direktstöd till bolag, enligt 
betydelsen i artikel 48 andra stycket i 
fördraget, vars huvudsakliga verksamhet 
inte är att utöva jordbruksverksamhet.

2. Medlemsstaterna får på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier besluta att 
inte bevilja direktstöd till bolag, enligt 
betydelsen i artikel 48 andra stycket i 
fördraget, vars huvudsakliga verksamhet 
inte är produktion, uppfödning eller 
odling av jordbruksprodukter, inbegripet 
skörd, mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, eller 
saluföringsverksamhet via 
producentorganisationer eller 
jordbrukskooperativ.

Or. es
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Motivering

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Ändringsförslag 444
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utbetalningarna ska göras upp till 
två gånger per år under perioden 
1 december–30 juni följande kalenderår.

2. Utbetalningarna ska göras upp till 
två gånger per år under perioden 
1 december–30 juni följande kalenderår, 
och ska omfatta utbetalning av en 
marknadsmässig ränta på beloppet från 
och med den 30 juni följande kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 445
Esther De Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Jordbrukaren ska få en 
marknadsbaserad ränteersättning om 
utbetalningarna försenas på grund av en 
tvist med den myndighet som verkställer 
utbetalningarna, om jordbrukaren är den 
vinnande parten i denna tvist.

Or. nl
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Ändringsförslag 446
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inga utbetalningar ska göras från de 
stödsystem som förtecknas i bilaga I förrän 
medlemsstaterna har avslutat kontrollerna 
av om stödvillkoren uppfylls i enlighet 
med artikel 22.

3. Fullständiga utbetalningar, i form av 
högst två periodiska utbetalningar, ska 
inte göras från de stödsystem som 
förtecknas i bilaga I förrän 
medlemsstaterna har avslutat kontrollerna 
av om stödvillkoren uppfylls i enlighet 
med artikel 22.

Den första periodiska utbetalningen, som 
ska omfatta högst 75 % av det beräknade 
totalbeloppet, kan göras innan 
kontrollerna har avslutats.

Or. pt

Motivering

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Ändringsförslag 447
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om stöd emellertid utbetalas som förskott 
eller i två omgångar ska det första 
beloppet fastställas på grundval av de 
resultat från administrativa kontroller och 
kontroller på plats som finns tillgängliga 
på utbetalningsdagen och till en nivå som 
innebär att det slutliga 
utbetalningsbeloppet inte understiger 
beloppet för den första utbetalningen. 
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Or. en

Ändringsförslag 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inga utbetalningar ska göras från de 
stödsystem som förtecknas i bilaga I förrän 
medlemsstaterna har avslutat kontrollerna 
av om stödvillkoren uppfylls i enlighet 
med artikel 22.

3. Inga utbetalningar ska göras i fråga om 
en ansökan enligt de stödsystem som 
förtecknas i bilaga I förrän 
medlemsstaterna har avslutat kontrollerna 
av om stödvillkoren uppfylls för denna 
ansökan i enlighet med artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 449
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom avvikelse från punkt 2 i denna 
artikel och i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 128.2, får 
kommissionen

utgår

a) tillhandahålla förskott,
b) ge medlemsstaterna tillstånd, beroende 
på budgetläget, att före den 1 december 
betala ut förskott i regioner där 
jordbrukare på grund av extrema 
förhållanden står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter
i) på upp till 50 % av stödet,
eller
ii) på upp till 80 % av stödet om förskott 
redan har tillhandahållits.
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Or. en

Ändringsförslag 450
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillhandahålla förskott, a) tillhandahålla förskott vid ett datum som 
ska fastställas av varje medlemsstat,

Or. ro

Motivering

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Ändringsförslag 451
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ge medlemsstaterna tillstånd, beroende 
på budgetläget, att före den 1 december 
betala ut förskott i regioner där jordbrukare 
på grund av extrema förhållanden står inför 
allvarliga ekonomiska svårigheter

b) ge medlemsstaterna tillstånd, beroende 
på budgetläget, att före den 1 december vid 
ett datum som ska fastställas av varje 
medlemsstat betala ut förskott i regioner 
där jordbrukare på grund av extrema 
förhållanden står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter

Or. ro

Motivering

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
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activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Ändringsförslag 452
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) utan att det inverkar på punkt 3, 
betala ut förskottet innan kontrollerna 
avslutats, dock endast i de områden där 
kontrollen har påbörjats.

Or. ro

Motivering

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Ändringsförslag 453
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom avvikelse från punkt 2 och på 
grundval av resultaten från 
administrativa kontroller och kontroller 
på plats, får den behöriga myndigheten 
betala ut ett förskott till producenten 
motsvarande 60 % av utbetalningarna 
från de stödsystem som förtecknas i 
bilaga I.
Dessutom får kommissionen, i enlighet 
med förfarandet i artikel 128, ge 
medlemsstaterna tillstånd, beroende på 
budgetläget, att betala ut förskott på upp 
till 80 % av stödet från de stödsystem som 
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förtecknas i bilaga I.
Or. en

Ändringsförslag 454
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödsystemen som förtecknas i bilaga I 
ska tillämpas utan att det påverkar en 
eventuell översyn som vid något tillfälle 
kan göras mot bakgrund av den 
ekonomiska utvecklingen och 
budgetläget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 455
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 33 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De principer som införts i fördraget och 
som ligger till grund för den 
gemensamma jordbrukspolitiken måste 
dock respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag 456
Neil Parish

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arealuttagsrättigheter i enlighet med 
artiklarna 53 och 63.2 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska bli normala rättigheter i 
den mening som avses i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Ändringsförslag 457
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arealuttagsrättigheter i enlighet med 
artiklarna 53 och 63.2 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska bli normala rättigheter i 
den mening som avses i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Ändringsförslag 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla jordbruksföretagets 
jordbruksarealer, inklusive arealer 
planterade med skottskog med kort 
omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41), 
som används för jordbruksverksamhet 
eller, när arealer även används för annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet, som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet. Kommissionen ska i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 i denna förordning fastställa 
tillämpningsföreskrifter för vilken annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet som 
ska tillåtas på stödberättigande hektar.

a) Alla jordbruksföretagets 
jordbruksarealer, inklusive arealer 
planterade med skottskog med kort 
omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41), 
som används för jordbruksverksamhet eller 
som huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet. Kommissionen ska i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 i denna förordning fastställa 
tillämpningsföreskrifter för vilken annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet som 
ska tillåtas på stödberättigande hektar.

Or. es

Ändringsförslag 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Alla jordbruksföretagets arealer som 
betraktas som agroekologiska zoner som 
främjar den biologiska mångfalden. Varje 
medlemsstat ska fastställa villkoren för 
upprättandet av en förteckning över dessa 
zoner.

Or. fr

Motivering

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
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bénéficier de DPU.

Ändringsförslag 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Förslag till förordning
Artikel 38 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skydda den biologiska mångfalden 
över hela territoriet ska varje 
jordbruksföretag avsätta en areal till 
förmån för den biologiska mångfalden. 
Denna areal ska definieras i proportion 
till jordbruksföretagets brukbara 
jordbruksareal, till en nivå på minst 2 %, 
som medlemsstaterna på frivillig basis ska 
ha möjlighet att öka. De hektar som ligger 
till grund för arealen för biologisk 
mångfald ska huvudsakligen bestå av
agroekologiska zoner som ska definieras 
av varje medlemsstat. Dessa hektar 
berättigar till stödet för biologisk 
mångfald.

Or. fr

Ändringsförslag 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Summan av stödrättigheterna för varje 
medlemsstat får inte vara högre än det 
nationella tak som anges i bilaga VIII.

1. Summan av stödrättigheterna för varje 
medlemsstat får inte vara högre än det 
nationella tak som anges i bilaga VIII. 
Omfattningen av dessa rättigheter måste 
dock utgå från objektiva kriterier, och 
inga medlemsstater får diskrimineras.
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Or. pl

Motivering

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczeniu na hektar ziemi rolniczej
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członkowskimi nawet w 2016 r. -
np. na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha, Polsce 190 €/ha, a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Ändringsförslag 462
Peter Baco

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Summan av stödrättigheterna för varje
medlemsstat får inte vara högre än det 
nationella tak som anges i bilaga VIII.

1. Summan av stödrättigheterna för en
medlemsstat som inte lyckas saluföra sin 
produktion får inte vara högre än det 
nationella tak som anges i bilaga VIII.

Or. sk

Motivering

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Ändringsförslag 463
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får använda de 
nationella reserverna för att, utifrån 

2. Medlemsstaterna får använda de 
nationella reserverna för att, utifrån 
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prioritetskriterier och på objektiva villkor, 
bevilja stödrättigheter till jordbrukare som 
etablerar sin jordbruksverksamhet: vid 
beviljandet ska det säkras att jordbrukarna 
behandlas lika och att det inte förekommer 
några störningar på marknaden eller någon 
snedvridning av konkurrensen.

prioritetskriterier och på objektiva villkor, 
bevilja stödrättigheter till jordbrukare som 
etablerar sin jordbruksverksamhet eller är 
yngre än 35 år: vid beviljandet ska det 
säkras att jordbrukarna behandlas lika och 
att det inte förekommer några störningar på 
marknaden eller någon snedvridning av 
konkurrensen.

Or. nl

Motivering

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Ändringsförslag 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De medlemsstater som inte tillämpar 
artikel 68.1 c får använda de nationella 
reserverna för att, enligt objektiva kriterier 
och på ett sådant sätt att likabehandling av 
jordbrukare kan garanteras och störningar 
på marknaden och snedvridning av 
konkurrensen undviks, fastställa 
stödrättigheter för jordbrukare i de 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention i syfte 
att undvika nedläggning av jordbruksmark 
och/eller i syfte att uppväga specifika 
nackdelar för jordbrukare i de områdena.

3. Medlemsstaterna får från och med 
ikraftträdandet av denna förordning 2009, 
använda de nationella reserverna för att, 
enligt objektiva kriterier och på ett sådant 
sätt att likabehandling av jordbrukare kan 
garanteras och störningar på marknaden 
och snedvridning av konkurrensen undviks, 
fastställa stödrättigheter och vidta 
stödåtgärder för jordbrukare i de områden 
som omfattas av omstrukturerings-
och/eller utvecklingsprogram som rör 
någon av formerna för offentlig 
intervention och för problemdrabbade 
sektorer som är koncentrerade i de minst 
gynnade områdena såsom får- och 
getsektorn, i syfte att undvika nedläggning 
av jordbruksmark och produktion och/eller 
i syfte att uppväga specifika nackdelar för 
jordbrukare i de områdena.
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Or. fr

Motivering

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Ändringsförslag 465
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får använda den 
nationella reserven för att bevilja 
stödrättigheter till jordbrukare som har 
ingått särskilda avtal som regleras av 
medlemsstaterna. 

Or. it

Motivering

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008, dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi che ,in seguito alla proposta della Commissione, 
diventeranno 2.
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Ändringsförslag 466
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får använda den 
nationella reserven för att bevilja 
stödrättigheter till jordbrukare som har 
ingått särskilda avtal som regleras av 
medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008, dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi che ,in seguito alla proposta della Commissione, diventeranno 2.

Ändringsförslag 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en tvåårsperiod ska överföras till den 
nationella reserven, utom i fall av force 
majeure och exceptionella omständigheter 
enligt artikel 36.1.

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en tvåårsperiod ska överföras till den 
nationella reserven, utom i fall av force 
majeure och exceptionella omständigheter 
enligt artikel 36.1. Dessa medel ska i 
första hand användas till att underlätta 
ungdomars tillträde till 
jordbruksverksamhet med målet att säkra 
generationsskiftet.

Or. es
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Motivering

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Ändringsförslag 468
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödrättigheter kan överföras genom 
försäljning eller genom varje annan 
slutgiltig överföring med eller utan mark. 
Däremot får arrende eller liknande typer 
av transaktioner tillåtas endast om de 
överförda stödrättigheterna åtföljs av en 
överföring av ett lika stort antal 
stödberättigande hektar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 469
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får besluta att 
stödrättigheter endast kan överföras 
genom försäljning eller genom varje 
annan slutgiltig överföring.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sådana fall kan medlemsstaterna även 
besluta att arrende eller liknande typer av 
transaktioner endast är tillåtna om de 
överförda stödrättigheterna åtföljs av en 
överföring av ett lika stort antal 
stödberättigande hektar.

Or. de

Ändringsförslag 471
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 35.1 ska en 
jordbrukare som har särskilda rättigheter få 
tillstånd av medlemsstaten att avvika från 
skyldigheten att aktivera stödrättigheterna 
genom att ta i bruk motsvarande antal 
stödberättigande hektar, under 
förutsättning att jordbrukaren behåller 
minst 50 % av den jordbruksverksamhet 
som jordbrukaren utövade under 
kalenderåren 2000. 2001 och 2002, uttryckt 
i djurenheter.

2. Genom undantag från artikel 35.1 ska en 
jordbrukare som har särskilda rättigheter få 
tillstånd av medlemsstaten att avvika från 
skyldigheten att aktivera stödrättigheterna 
genom att ta i bruk motsvarande antal 
stödberättigande hektar, under 
förutsättning att jordbrukaren behåller 
minst 50 % av den jordbruksverksamhet 
som jordbrukaren utövade under 
kalenderåren 2000,2001 och 2002, och för 
Rumänien och Bulgarien kalenderåren 
2006, 2007 och 2008, uttryckt i 
djurenheter.

Or. ro

Motivering

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă este un exerciţiu util.
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Ändringsförslag 472
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren i punkt 1 får tillämpas i de 
medlemsstater som ännu inte har 
integrerat systemet med samlat gårdsstöd 
men som ska göra det. 

Or. ro

Ändringsförslag 473
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid överföring av särskilda rättigheter 
får den övertagande parten inte utnyttja 
undantaget i punkt 2, utom om det är fråga 
om faktiskt eller förtida arv.

3. Vid överföring av särskilda rättigheter 
får den övertagande parten utnyttja 
undantaget i punkt 2, om alla 
stödrättigheter som omfattas av 
undantaget har överförts samt om det är 
fråga om faktiskt eller förtida arv.

Or. el

Motivering

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Ändringsförslag 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid överföring av särskilda rättigheter 
får den övertagande parten inte utnyttja 
undantaget i punkt 2, utom om det är fråga 
om faktiskt eller förtida arv.

3. Vid överföring av särskilda rättigheter 
får den övertagande parten inte utnyttja 
undantaget i punkt 2, utom om det är fråga 
om faktiskt eller förtida arv eller om den 
övertagande parten inte förfogar över den 
areal som krävs för att aktivera dessa 
rättigheter. 

Or. es

Ändringsförslag 475
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46 utgår
Ändring av stödrättigheter

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, 
senast den 1 augusti 2009 och i enlighet 
med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att 
från och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i 
avdelning III kapitel I–IV i förordning 
(EG) nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan 
därför besluta att stegvis ändra 
stödrättigheterna i enlighet med minst 
tre förutfastställda årliga etapper och i 
enlighet med icke-diskriminerande 
kriterier.
En eventuell sänkning av en 
stödrättighets värde i samband med en av 
de årliga etapperna ska inte avse mer än 



AM\739857SV.doc 47/59 PE412.053v01-00

SV

50 % av skillnaden mellan utgångsvärdet 
och det värde som gäller vid 
genomförandet av den sista av de årliga
etapperna.
Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
föregående stycken på lämplig geografisk 
nivå, vilken ska fastställas på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som institutionell struktur, 
administrativ struktur eller regional 
jordbrukspotential.

Or. es

Motivering

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Ändringsförslag 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, 
senast den 1 augusti 2009 och i enlighet 
med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.

I välmotiverade fall ska medlemsstaterna, 
senast den 1 augusti 2009 i samråd med de 
regionala myndigheterna, på grundval av 
en konsekvensanalys och i enlighet med 
de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.
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Or. fr

Motivering

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Ändringsförslag 477
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, 
senast den 1 augusti 2009 och i enlighet 
med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, i 
enlighet med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. it

Motivering

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore 
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Ändringsförslag 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, 
senast den 1 augusti 2009 och i enlighet 
med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.

I välmotiverade fall får medlemsstaterna, i 
enlighet med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i avdelning III 
kapitel I–IV i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna i 
enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. it

Motivering

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Ändringsförslag 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En eventuell sänkning av en 
stödrättighets värde i samband med en av 
de årliga etapperna ska inte avse mer än 
50 % av skillnaden mellan utgångsvärdet 
och det värde som gäller vid 
genomförandet av den sista av de årliga 
etapperna.

utgår
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Or. pl

Motivering

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Ändringsförslag 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
föregående stycken på lämplig geografisk 
nivå, vilken ska fastställas på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som institutionell struktur, 
administrativ struktur eller regional 
jordbrukspotential.

Medlemsstaterna ska besluta att tillämpa 
föregående stycken på lämplig geografisk 
nivå, vilken ska fastställas på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som institutionell struktur, 
administrativ struktur eller regional 
jordbrukspotential.

Or. fr

Ändringsförslag 481
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I områden som omfattas av en allmän 
nyttjanderätt eller andra avtal om 
kollektiv markförvaltning kan 
stödrättigheternas värde ändras på 
grundval av jordbruksarealen, förutsatt 
att parametrarna för maximal 
miljöpåverkan respekteras.

Or. it
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Ändringsförslag 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I områden som omfattas av en allmän 
nyttjanderätt eller andra avtal om 
kollektiv markförvaltning kan 
stödrättigheternas värde ändras på 
grundval av jordbruksarealen, förutsatt 
att parametrarna för maximal 
miljöpåverkan respekteras.

Or. it

Motivering

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Ändringsförslag 483
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har infört systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
avdelning III kapitel 1–4 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 får senast den 1 augusti 2009
besluta att från och med 2010 tillämpa 
systemet på regional nivå i enlighet med de 
villkor som anges i detta avsnitt.

1. En medlemsstat som har infört systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
avdelning III kapitel 1–4 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 får senast den 1 augusti 
varje år besluta att från och med 
påföljande år tillämpa systemet på 
regional nivå i enlighet med de villkor som 
anges i detta avsnitt.

Or. nl
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Motivering

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Ändringsförslag 484
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har infört systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
avdelning III kapitel 1–4 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 tillämpa systemet på regional nivå i 
enlighet med de villkor som anges i detta 
avsnitt.

1. En medlemsstat som har infört systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
avdelning III kapitel 1–4 i förordning (EG) 
nr 1782/2003 får besluta att från och med 
2010 tillämpa systemet på regional nivå i 
enlighet med de villkor som anges i detta 
avsnitt.

Or. it

Motivering

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Ändringsförslag 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska samråda med de 
regionala myndigheterna och genomföra 
en konsekvensanalays av effekterna av 
valet att tillämpa systemet med samlat 
gårdsstöd på regional nivå. 



AM\739857SV.doc 53/59 PE412.053v01-00

SV

Or. fr

Motivering

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Ändringsförslag 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1

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, regional jordbrukspotential eller 
strukturella nackdelar som drabbar 
missgynnade regioner.

Or. en

Motivering

Ensures a closer focus on peripheral and permanently disadvantaged regions.

Ändringsförslag 487
Lily Jacobs

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska gå tillväga enligt 
punkterna 1, 2 och 3 i samråd med 
förvaltningsnivåer lägre än den 
nationella.
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Or. en

Ändringsförslag 488
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i välmotiverade fall 
besluta att inte dela upp mer än 50 % av 
det regionala tak som avses i artikel 47 
mellan samtliga jordbrukare vars 
jordbruksföretag är belägna i den berörda 
regionen, inklusive de som inte har några 
stödrättigheter.

1. Medlemsstaterna får i välmotiverade fall 
besluta att inte dela upp mer än 30 % av 
det regionala tak som avses i artikel 47 
mellan samtliga jordbrukare vars 
jordbruksföretag är belägna i den berörda 
regionen, inklusive de som inte har några 
stödrättigheter.

Or. el

Ändringsförslag 489
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i välmotiverade fall 
besluta att inte dela upp mer än 50 % av 
det regionala tak som avses i artikel 47 
mellan samtliga jordbrukare vars 
jordbruksföretag är belägna i den berörda 
regionen, inklusive de som inte har några 
stödrättigheter.

1. Medlemsstaterna får i välmotiverade fall 
besluta att inte dela upp mer än 50 % av 
det regionala tak som avses i artikel 47 
mellan samtliga jordbrukare vars 
jordbruksföretag är belägna i den berörda 
regionen, inklusive de som inte har några 
stödrättigheter. Utnyttjade arealer är de 
som anmäldes av den berörda 
jordbrukaren den 15 maj 2008.

Or. it

Motivering

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.
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Ändringsförslag 490
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rättigheterna till enhetligt frikopplat 
stöd som härrör från bidrag för tobak ska 
undantas från regionalisering, om en 
medlemsstat har beslutat att överföra en 
del av detta stödbelopp till den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra 
pelare.

Or. el

Ändringsförslag 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan dock införa andra 
klart definierade kriterier, såsom 
producent eller anställning inom 
jordbruket och/eller på landsbygden, för 
att garantera territoriell sammanhållning, 
mångfald och en dynamisk landsbygd, 
samt bibehållandet av traditionella 
produktionsmetoder som inte är bundna 
till jordområden.

Or. es



PE412.053v01-00 56/59 AM\739857SV.doc

SV

Ändringsförslag 492
Salinas García, María Isabel

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Ändring av stödrättigheter

1. I välmotiverade fall får de 
medlemsstater som tillämpar artikel 48 i 
denna förordning, senast den 1 augusti 
2009 och i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, 
besluta att från och med 2011 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i detta 
avsnitt eller i avsnitt 1 i kapitel 5 i 
avdelning III i förordning (EG) 
nr 1782/2003. Medlemsstaterna kan i 
sådana fall besluta att stegvis ändra 
stödrättigheterna i enlighet med minst 
två förutfastställda årliga etapper och i 
enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier.
2. I välmotiverade fall får de 
medlemsstater som har infört systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
avdelning III kapitel 5 avsnitt 1 i 
förordning (EG) nr 1782/2003, senast den 
1 augusti 2009 och i enlighet med de 
allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att 
från och med 2010 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i det avsnittet 
och till att stegvis ändra stödrättigheterna 
i enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.
Punkt 1 ska tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av de beslut som 
medlemsstaterna fattar med tillämpning 
av artikel 63.3 i förordning (EG) 
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nr 1782/2003.
3. En eventuell sänkning av en 
stödrättighets värde i samband med en av 
de årliga etapperna enligt punkterna 1 
och 2 får inte avse mer än 50 % av 
skillnaden mellan utgångsvärdet och det 
värde som gäller vid genomförandet av 
den sista av de årliga etapperna.
4. Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa punkterna 1, 2 och 3 på lämplig 
geografisk nivå, vilken ska fastställas på 
grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
institutionell struktur, administrativ 
struktur eller regional jordbrukspotential.

Or. es

Motivering

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Ändringsförslag 493
Katerina Batzeli

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheterna till enhetligt frikopplat stöd 
som härrör från bidrag för tobak ändras 
inte i samband med regionalisering, om 
en medlemsstat har beslutat att överföra 
en del av detta stödbelopp till den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra 
pelare.

Or. el
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Ändringsförslag 494
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I välmotiverade fall får de medlemsstater 
som tillämpar artikel 48 i denna 
förordning, senast den 1 augusti 2009 och
i enlighet med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2011 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i detta avsnitt 
eller i avsnitt 1 i kapitel 5 i avdelning III i 
förordning (EG) nr 1782/2003. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall besluta 
att stegvis ändra stödrättigheterna i enlighet 
med minst två förutfastställda årliga 
etapper och i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier.

1. I välmotiverade fall får de medlemsstater 
som tillämpar artikel 48 i denna 
förordning, i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, 
besluta att från och med 2011 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i detta avsnitt 
eller i avsnitt 1 i kapitel 5 i avdelning III i 
förordning (EG) nr 1782/2003. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall besluta 
att stegvis ändra stödrättigheterna i enlighet 
med minst två förutfastställda årliga 
etapper och i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. it

Motivering

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
anche dopo il 1° agosto 2009.

Ändringsförslag 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I välmotiverade fall får de medlemsstater 
som tillämpar artikel 48 i denna 
förordning, senast den 1 augusti 2009 och

1. I välmotiverade fall får de medlemsstater 
som tillämpar artikel 48 i denna 
förordning, i enlighet med de allmänna 



AM\739857SV.doc 59/59 PE412.053v01-00

SV

i enlighet med de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen, besluta att från 
och med 2011 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i detta avsnitt 
eller i avsnitt 1 i kapitel 5 i avdelning III i 
förordning (EG) nr 1782/2003. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall besluta 
att stegvis ändra stödrättigheterna i enlighet 
med minst två förutfastställda årliga 
etapper och i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier.

principerna i gemenskapslagstiftningen, 
besluta att från och med 2011 gå över till 
schablonberäkning av värdet av de 
stödrättigheter som fastställs i detta avsnitt 
eller i avsnitt 1 i kapitel 5 i avdelning III i 
förordning (EG) nr 1782/2003. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall besluta 
att stegvis ändra stödrättigheterna i enlighet 
med minst två förutfastställda årliga 
etapper och i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. it
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