
AM\739858SV.doc PE412.054v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

2008/0103(CNS)

3.9.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
496 - 601

Förslag till betänkande
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

Upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för 
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare

Förslag till förordning
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE412.054v01-00 2/62 AM\739858SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\739858SV.doc 3/62 PE412.054v01-00

SV

Ändringsförslag 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla beslut som en medlemsstat fattar 
inom ramen för artiklarna 47 och 52 i 
denna förordning måste fattas i 
överenskommelse med de institutioner 
som företräder de regionala 
myndigheterna på grundval av en 
konsekvensbedömning av det berörda 
beslutets effekter på regional nivå. 

Or. en

Motivering

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Ändringsförslag 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som har undantagit 
stöden till får- och getkött och nötkött från 
systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i artiklarna 67 och 68 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 får senast 
den 1 augusti 2009 besluta att fortsätta att
tillämpa systemet med samlat gårdsstöd 
från och med 2010 på de villkor som anges
i detta avsnitt och i enlighet med det beslut 
som fattas i enlighet med artikel 64.1 i 
förordning (EG) nr 1782/2003. En 
medlemsstat får emellertid besluta att den 
del av dess nationella tak som är avsedd 
att användas för extra stöd till 

1. Varje medlemsstat som har undantagit 
stöden till får- och getkött och nötkött från 
systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i artiklarna 67 och 68 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd från och 
med 2010 i enlighet med det beslut som 
fattas i enlighet med artikel 64.1 i 
förordning (EG) nr 1782/2003.
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jordbrukarna enligt artikel 55.1 i denna 
förordning ska betalas ut i en 
långsammare takt än vad som anges i
artikel 64.1 i förordning (EG) 
nr 1782/2003.

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Ändringsförslag 498
Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som har undantagit 
stöden till får- och getkött och nötkött från 
systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i artiklarna 67 och 68 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 får senast 
den 1 augusti 2009 besluta att fortsätta att
tillämpa systemet med samlat gårdsstöd 
från och med 2010 på de villkor som anges 
i detta avsnitt och i enlighet med det beslut 
som fattas i enlighet med artikel 64.1 i 
förordning (EG) nr 1782/2003. En 
medlemsstat får emellertid besluta att den 
del av dess nationella tak som är avsedd 
att användas för extra stöd till 
jordbrukarna enligt artikel 55.1 i denna 
förordning ska betalas ut i en 
långsammare takt än vad som anges i 
artikel 64.1 i förordning (EG) 
nr 1782/2003.

1. Varje medlemsstat som har undantagit 
stöden till får- och getkött och nötkött från 
systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i artiklarna 67 och 68 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd från och 
med 2010 i enlighet med det beslut som 
fattas i enlighet med artikel 64.1 i 
förordning (EG) nr 1782/2003. 

Or. en
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Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Ändringsförslag 499
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då en medlemsstat undantagit 
stöd för frukt och grönsaker från systemet 
med samlat gårdsstöd med tillämpning av 
artikel 68b i förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska medlemsstaten tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i detta avsnitt och i 
enlighet med det beslut som fattas i 
enlighet med artikel 68b.1–2 i den 
förordningen.

utgår

Or. it

Motivering

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Ändringsförslag 500
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då en medlemsstat undantagit 
stöd för frukt och grönsaker från systemet 
med samlat gårdsstöd med tillämpning av 
artikel 68b i förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska medlemsstaten tillämpa 

utgår
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systemet med samlat gårdsstöd på de 
villkor som anges i detta avsnitt och i 
enlighet med det beslut som fattas i 
enlighet med artikel 68b.1–2 i den 
förordningen.

Or. it

Motivering

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Ändringsförslag 501
Ioannis Gklavakis 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla upp till 10 % 
av delen för olivolja för att garantera 
gemenskapsfinansieringen av de 
arbetsprogram som utarbetats av 
godkända operatörsorganisationer enligt
artikel 103 i förordning (EG) 
nr 1234/2007.

Or. el

Motivering

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Ändringsförslag 502
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på vilket val som varje 2. Beroende på vilket val som varje 
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medlemsstat gör ska kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 fastställa ett tak för vart och 
ett av de direktstöd som avses i 
artiklarna 54, 55 och 56.

medlemsstat gör ska kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 fastställa ett tak för vart och 
ett av de direktstöd som avses i 
artiklarna 54 och 55.

Or. it

Ändringsförslag 503
Sergio Berlato 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på vilket val som varje 
medlemsstat gör ska kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 fastställa ett tak för vart och 
ett av de direktstöd som avses i 
artiklarna 54, 55 och 56.

2. Beroende på vilket val som varje 
medlemsstat gör ska kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2 fastställa ett tak för vart och 
ett av de direktstöd som avses i 
artiklarna 54 och 55.

Or. it

Ändringsförslag 504
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Taket ska motsvara den del varje typ av 
direktstöd utgör inom de nationella taken 
enligt artikel 41, multiplicerat med den 
procentuella minskning som tillämpas av 
medlemsstaterna enligt artiklarna 54, 55 
och 56.

Taket ska motsvara den del varje typ av 
direktstöd utgör inom de nationella taken 
enligt artikel 41, multiplicerat med den 
procentuella minskning som tillämpas av 
medlemsstaterna enligt artiklarna 54 och
55.

Or. it
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Ändringsförslag 505
Sergio Berlato 

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Taket ska motsvara den del varje typ av 
direktstöd utgör inom de nationella taken 
enligt artikel 41, multiplicerat med den 
procentuella minskning som tillämpas av 
medlemsstaterna enligt artiklarna 54, 55
och 56.

Taket ska motsvara den del varje typ av 
direktstöd utgör inom de nationella taken 
enligt artikel 41, multiplicerat med den 
procentuella minskning som tillämpas av 
medlemsstaterna enligt artiklarna 54 och
55.

Or. it

Ändringsförslag 506
Neil Parish 

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54 utgår
Får- och getbidrag

Medlemsstaterna får kvarhålla högst 
50 % av den del av nationella tak som 
avses i artikel 41 och som motsvarar de 
får- och getbidrag som finns förtecknade i 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 och medlemsstaterna ska på 
årsbasis bevilja jordbrukarna ett extra 
stöd.
Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som föder upp får och getter på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 7 i denna förordning och i enlighet 
med de tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2

Or. en
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Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Ändringsförslag 507
Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54 utgår
Får- och getbidrag

Medlemsstaterna får kvarhålla högst 
50 % av den del av nationella tak som 
avses i artikel 41 och som motsvarar de 
får- och getbidrag som finns förtecknade i 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 och medlemsstaterna ska på 
årsbasis bevilja jordbrukarna ett extra 
stöd.
Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som föder upp får och getter på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 7 i denna förordning och i enlighet 
med de tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Ändringsförslag 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55 utgår
Nöt- och kalvköttsbidrag

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.
Detta extra stöd ska beviljas för 
uppfödning av am- och dikor på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 8 i denna förordning och ska ligga 
inom det tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2.
2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av 
nötkreatur bevilja jordbrukarna ett extra 
stöd. Detta extra stöd ska beviljas för slakt 
av kalvar, slakt av andra nötkreatur än 
kalvar och för uppfödning av handjur av 
nötkreatur och på de villkor som anges i 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 8. Det extra 
stödet ska vara 50 % av den nivå som 
tillämpas enligt artikel 68 i förordning 
(EG) nr 1782/2003 och ska ligga inom 
den gräns som fastställs i artikel 53.2 i 
denna förordning.
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Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Ändringsförslag 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55 utgår
Nöt- och kalvköttsbidrag

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.
Detta extra stöd ska beviljas för 
uppfödning av am- och dikor på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 8 i denna förordning och ska ligga 
inom det tak som fastställs i enlighet med
artikel 53.2.
2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av 
nötkreatur bevilja jordbrukarna ett extra 
stöd. Detta extra stöd ska beviljas för slakt 
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av kalvar, slakt av andra nötkreatur än 
kalvar och för uppfödning av handjur av 
nötkreatur och på de villkor som anges i 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 8. Det extra 
stödet ska vara 50 % av den nivå som 
tillämpas enligt artikel 68 i förordning 
(EG) nr 1782/2003 och ska ligga inom 
den gräns som fastställs i artikel 53.2 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Ändringsförslag 510
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

1. a) De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

Detta extra stöd ska beviljas för 
uppfödning av am- och dikor på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 8 i denna förordning och ska ligga 
inom det tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2.

Detta extra stöd ska beviljas för 
uppfödning av am- och dikor på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 8 i denna förordning och ska ligga 
inom det tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2.

Or. en
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(See AM 512)

Motivering

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Ändringsförslag 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 
har kvarhållit upp till 100 % av den del av 
de nationella tak som avses i artikel 41 i 
denna förordning och som motsvarar am-
och dikobidraget eller det särskilda 
bidraget enligt bilaga VI till förordning 
(EG) nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

Or. es

Ändringsförslag 512
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. b) De medlemsstater som i enlighet 
med artikel 68.1 eller 68.2 b i förordning 
(EG) nr 1782/2003 helt eller delvis har 
kvarhållit de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar slaktbidraget för kalvar eller 
det särskilda bidraget för handjur av 
nötkreatur enligt bilaga VI i denna 
förordning ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd. Detta extra 
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stöd ska beviljas för slakt av kalvar eller 
för uppfödning av handjur av nötkreatur 
på de villkor som avses i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 8 i denna förordning och 
ska ligga inom det tak som fastställs i 
enlighet med artikel 53.2.

Or. en

Motivering

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Ändringsförslag 513
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av 
nötkreatur bevilja jordbrukarna ett extra 
stöd. Detta extra stöd ska beviljas för slakt 
av kalvar, slakt av andra nötkreatur än 
kalvar och för uppfödning av handjur av 
nötkreatur och på de villkor som anges i 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 8. Det extra 
stödet ska vara 50 % av den nivå som 
tillämpas enligt artikel 68 i förordning 
(EG) nr 1782/2003 och ska ligga inom den 
gräns som fastställs i artikel 53.2 i denna 
förordning.

2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar och slaktbidraget 
för andra nötkreatur än kalvar bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd. Detta extra stöd 
ska beviljas för slakt av kalvar och slakt av 
andra nötkreatur än kalvar på de villkor 
som anges i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 8. Det extra stödet ska vara 50 % av 
den nivå som tillämpas enligt artikel 68 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 och ska 
ligga inom den gräns som fastställs i 
artikel 53.2 i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 514
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av nötkreatur 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd. Detta 
extra stöd ska beviljas för slakt av kalvar, 
slakt av andra nötkreatur än kalvar och för 
uppfödning av handjur av nötkreatur och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 8. Det extra stödet ska 
vara 50 % av den nivå som tillämpas enligt 
artikel 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 
och ska ligga inom den gräns som fastställs 
i artikel 53.2 i denna förordning.

2. Under 2010 och 2011 ska de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av nötkreatur 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd. Detta 
extra stöd ska beviljas för slakt av kalvar, 
slakt av andra nötkreatur än kalvar och för 
uppfödning av handjur av nötkreatur och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 8. Det extra stödet ska 
vara 50 % av den nivå som tillämpas enligt 
artikel 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 
och ska ligga inom den gräns som fastställs 
i artikel 53.2 i denna förordning.

Or. en

Motivering

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.
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Ändringsförslag 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppfödning av tjurar för tjurfäktning 
ska inte omfattas av det stöd som avses i 
punkterna 1 och 2. 

Or. de

Ändringsförslag 516
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Övergångsstöd för frukt och grönsaker

1. Medlemsstaterna ska till och med den 
31 december 2011 kvarhålla högst 50 % 
av den del av de nationella taken enligt 
artikel 41 i denna förordning som avser 
tomater, i enlighet med de beslut som 
medlemsstaterna har fattat med 
tillämpning av artikel 68b.1 i förordning 
(EG) nr 1782/2003.
I detta fall och inom det tak som fastställs 
enligt artikel 53.2 i denna förordning ska 
den berörda medlemsstaten på årsbasis 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd.
Det extra stödet ska beviljas jordbrukare 
som producerar tomater på de villkor som 
föreskrivs i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 5 i denna förordning.
2. I enlighet med de beslut som 
medlemsstaterna har fattat med 
tillämpning av artikel 68b.2 i förordning 
(EG) nr 1782/2003 ska medlemsstaterna 



AM\739858SV.doc 17/62 PE412.054v01-00

SV

a) fram till och med den 
31 december 2010 kvarhålla upp till 
100 % av den del av de nationella taken 
enligt artikel 41 i denna förordning som 
avser vissa frukt- och grönsaksgrödor, 
andra än de ettåriga grödor som 
förtecknas i tredje stycket i denna punkt, 
och
b) från och med den 1 januari 2011 och 
till och med den 31 december 2012 
kvarhålla upp till 75 % av den del av de 
nationella taken enligt artikel 41 i denna 
förordning som avser vissa frukt- och 
grönsaksgrödor, andra än de ettåriga 
grödor som förtecknas i tredje stycket i 
denna punkt.
I detta fall och inom det tak som fastställs 
enligt artikel 53.2 ska den berörda 
medlemsstaten på årsbasis bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.
Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som producerar en eller flera av följande 
frukter och grönsaker enligt vad den 
berörda medlemsstaten har fastställt och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 5.
a) fikon, färska,
b) citrusfrukter, färska,
c) bordsdruvor,
d) päron,
e) persikor och nektariner, och
f) plommon härledda från 
”d'Ente”-plommon.
3. De delar av de nationella taken som 
avses i punkterna 1 och 2 fastställs i 
bilaga IX.

Or. it

Motivering

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico
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Ändringsförslag 517
Sergio Berlato 

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Övergångsstöd för frukt och grönsaker

1. Medlemsstaterna ska till och med den 
31 december 2011 kvarhålla högst 50 % 
av den del av de nationella taken enligt 
artikel 41 i denna förordning som avser 
tomater, i enlighet med de beslut som 
medlemsstaterna har fattat med 
tillämpning av artikel 68b.1 i förordning 
(EG) nr 1782/2003.
I detta fall och inom det tak som fastställs 
enligt artikel 53.2 i denna förordning ska 
den berörda medlemsstaten på årsbasis 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd.
Det extra stödet ska beviljas jordbrukare 
som producerar tomater på de villkor som 
föreskrivs i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 5 i denna förordning.
2. I enlighet med de beslut som 
medlemsstaterna har fattat med 
tillämpning av artikel 68b.2 i förordning 
(EG) nr 1782/2003 ska medlemsstaterna 
a) fram till och med den 
31 december 2010 kvarhålla upp till 
100 % av den del av de nationella taken 
enligt artikel 41 i denna förordning som 
avser vissa frukt- och grönsaksgrödor, 
andra än de ettåriga grödor som 
förtecknas i tredje stycket i denna punkt, 
och
b) från och med den 1 januari 2011 och 
till och med den 31 december 2012 
kvarhålla upp till 75 % av den del av de 
nationella taken enligt artikel 41 i denna 
förordning som avser vissa frukt- och 
grönsaksgrödor, andra än de ettåriga 
grödor som förtecknas i tredje stycket i 
denna punkt.
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I detta fall och inom det tak som fastställs 
enligt artikel 53.2 ska den berörda 
medlemsstaten på årsbasis bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.
Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som producerar en eller flera av följande 
frukter och grönsaker enligt vad den 
berörda medlemsstaten har fastställt och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 5.
a) fikon, färska,
b) citrusfrukter, färska,
c) bordsdruvor,
d) päron,
e) persikor och nektariner, och
f) plommon härledda från 
”d'Ente”-plommon.
3. De delar av de nationella taken som 
avses i punkterna 1 och 2 fastställs i 
bilaga IX.

Or. it

Motivering

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Ändringsförslag 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla beslut som en medlemsstat fattar 
inom ramen för artiklarna 53 och 56 i 
denna förordning måste fattas i 
överenskommelse med de institutioner 
som företräder de regionala 
myndigheterna på grundval av en 
konsekvensbedömning av det berörda 
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beslutets effekter på regional nivå. 

Or. en

Ändringsförslag 519
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla jordbrukare ska tilldelas 
stödrättigheter vars enhetsvärde ska 
beräknas genom att det tak som avses i 
artikel 41 divideras med det antal 
stödberättigande hektar som fastställs på 
nationell nivå i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.

1. Alla jordbrukare ska tilldelas 
stödrättigheter vars enhetsvärde ska 
beräknas genom att det tak som avses i 
artikel 41 divideras med det antal
stödberättigande hektar som fastställs på 
nationell nivå i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.

De nya medlemsstaterna kan öka dessa 
stödrättigheters regionala enhetsvärde för 
de jordbrukare som erhållit stöd inom 
ramen för de kompletterande direktstöden 
eller det tidigare stödsystemet i enlighet 
med förordning (EG) nr 1782/2003.

Or. ro

Motivering

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Ändringsförslag 520
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I välmotiverade fall, med beaktande av 
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det första tillämpningsåret av den 
enhetliga arealersättningen och efter 
kommissionens godkännande, kan de nya 
medlemsstaterna föreslå en annan 
historisk referensperiod på tre år än den 
som avses i första stycket, förutsatt att 
detta inte inverkar på producenternas 
förväntningar eller produktionsbesluten. 

Or. ro

Motivering

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Ändringsförslag 521
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I välmotiverade fall får de nya 
medlemsstater som tillämpar 
bestämmelsen i artikel 61.1 andra stycket, 
fram till den 1 augusti det år som föregår 
det år då den enhetliga arealersättningen 
infördes och i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, 
besluta att gå över till schablonberäkning 
av värdet av de stödrättigheter som 
fastställs i detta kapitel redan det andra 
året som systemet med samlat gårdsstöd 
tillämpas. Medlemsstaterna kan därför 
besluta att stegvis ändra stödrättigheterna 
i enlighet med minst tre förutfastställda 
årliga etapper och i enlighet med icke-
diskriminerande kriterier. 

Or. ro
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Motivering

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.

Ändringsförslag 522
Maria Petre 

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Utom i fall av force majeure eller 
exceptionella omständigheter enligt 
artikel 36.1 får en jordbrukare inte överföra 
sina stödrättigheter utan mark förrän efter 
det att jordbrukaren i den mening som 
avses i artikel 35 har använt minst 80 % av 
sina stödrättigheter under minst ett 
kalenderår eller efter det att jordbrukaren, 
till den nationella reserven, frivilligt har 
lämnat tillbaka alla stödrättigheter som inte 
har använts under det första år då systemet 
med samlat gårdsstöd tillämpas.

3 Utom i fall av force majeure eller 
exceptionella omständigheter enligt 
artikel 36.1 får en jordbrukare inte överföra 
sina stödrättigheter utan mark förrän efter 
det att jordbrukaren i den mening som 
avses i artikel 35 har använt minst 70 % av 
sina stödrättigheter under minst ett 
kalenderår eller efter det att jordbrukaren, 
till den nationella reserven, frivilligt har 
lämnat tillbaka alla stödrättigheter som inte 
har använts under det första år då systemet 
med samlat gårdsstöd tillämpas.

Or. ro

Motivering

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Ändringsförslag 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 64 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med 2010 får de medlemsstater 
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som så önskar frikoppla det särskilda 
stödet till jordbrukare som producerar ris, 
proteingrödor, torkat foder och nötter. 

Or. es

Ändringsförslag 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 64 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med 2010 ska medlemsstaterna 
integrera de stöd som finns att tillgå inom 
de stödordningar med kopplat stöd som 
avses i punkterna I–III i bilaga X med 
systemet med samlat gårdsstöd i enlighet 
med de regler som anges i detta kapitel.

Från och med 2010 får medlemsstaterna 
integrera de stöd som finns att tillgå inom 
de stödordningar med kopplat stöd som 
avses i punkterna I–III i bilaga X med 
systemet med samlat gårdsstöd i enlighet 
med de regler som anges i detta kapitel.

Or. es

Ändringsförslag 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Förslag till förordning
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65 utgår
Integrering av kopplade stöd som har 

uteslutits från systemet med samlat 
gårdsstöd

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i 
punkt 1 i bilaga X ska av medlemsstaterna 
fördelas mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
särskilt tar hänsyn till vilka stöd 
jordbrukarna redan har fått, direkt eller 
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indirekt, inom ramen för de relevanta 
stödordningarna under ett eller flera år 
under perioden 2005–2008.
2. Medlemsstaterna ska på grundval av de 
belopp som resulterar av tillämpningen av 
punkt 1 öka värdet på de stödrättigheter 
som innehas av de berörda jordbrukarna.
Värdeökningen per stödrättighet per 
jordbrukare ska beräknas genom att de 
belopp som avses i föregående stycke 
divideras med antalet stödrättigheter som 
innehas av varje berörd jordbrukare.
Om en jordbrukare i en berörd sektor inte 
innehar några stödrättigheter ska 
jordbrukaren beviljas stödrättigheter 
enligt följande:
a) Antalet ska motsvara det antal hektar 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 36.1 för det år då de kopplade 
stöden integreras med systemet med 
samlat gårdsstöd. 
b) Värdet ska beräknas genom att det 
belopp som avses i första stycket divideras 
med det antal som fastställs i enlighet med 
led a.

Or. es

Motivering

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Ändringsförslag 526
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 
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i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas 
mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som särskilt 
tar hänsyn till vilka stöd jordbrukarna 
redan har fått, direkt eller indirekt, inom 
ramen för de relevanta stödordningarna 
under ett eller flera år under 
perioden 2005–2008.

i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas
mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som särskilt 
tar hänsyn till vilka stöd jordbrukarna 
redan har fått, direkt eller indirekt, inom 
ramen för de relevanta stödordningarna
eller produktionskvoterna under ett eller 
flera år under perioden 2005–2011.

Or. en

Motivering

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.

Ändringsförslag 527
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 
i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas 
mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som särskilt 
tar hänsyn till vilka stöd jordbrukarna 
redan har fått, direkt eller indirekt, inom 
ramen för de relevanta stödordningarna
under ett eller flera år under perioden 
2005–2008.

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 
i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas 
mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som särskilt 
tar hänsyn till vilka stöd jordbrukarna 
redan har fått, direkt eller indirekt, inom 
ramen för de relevanta stödordningarna 
under ett eller flera år under perioden 
2005–2008. Medlemsstaterna får 
emellertid på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier välja en 
senare referensperiod.

Or. nl
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Motivering

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Ändringsförslag 528
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 
i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas 
mellan jordbrukarna i de berörda 
sektorerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som särskilt 
tar hänsyn till vilka stöd jordbrukarna 
redan har fått, direkt eller indirekt, inom 
ramen för de relevanta stödordningarna 
under ett eller flera år under perioden 
2005–2008.

1. a) De belopp som avses i bilaga XI och 
som var tillgängliga för kopplade stöd 
inom de stödordningar som anges i punkt 1 
i bilaga X ska av medlemsstaterna fördelas 
huvudsakligen mellan jordbrukarna i de 
berörda sektorerna på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som särskilt tar hänsyn till vilka 
stöd jordbrukarna redan har fått, direkt 
eller indirekt, inom ramen för de relevanta 
stödordningarna under ett eller flera år 
under perioden 2005–2008.

Or. de

Ändringsförslag 529
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. b) I välmotiverade fall kan 
medlemsstaterna enligt objektiva kriterier 
helt eller delvis fördela de belopp som 
nämns i punkt 1a mellan alla jordbrukare 
vars jordbruksföretag ligger i den berörda 
regionen. 

Or. de
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Ändringsförslag 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska på grundval av de 
belopp som resulterar av tillämpningen av 
punkt 1 öka värdet på de stödrättigheter 
som innehas av de berörda jordbrukarna.

2. Medlemsstaterna kan på grundval av de 
belopp som resulterar av tillämpningen av 
punkt 1 öka värdet på de stödrättigheter 
som innehas av de berörda jordbrukarna.

Or. de

Ändringsförslag 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67 utgår
Frivillig integrering av kopplade stöd som 

till viss del har uteslutits från systemet 
med samlat gårdsstöd

I de fall då en medlemsstat inte fattar det 
beslut som avses i artikel 53.1 första 
stycket ska de belopp som fanns 
tillgängliga för kopplade stöd inom de 
stödordningar som avses i punkt III i 
bilaga X integreras med systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 66.

Or. en

Motivering

Article is rendered obsolete.
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Ändringsförslag 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67 utgår
Frivillig integrering av kopplade stöd som 

till viss del har uteslutits från systemet 
med samlat gårdsstöd

I de fall då en medlemsstat inte fattar det 
beslut som avses i artikel 53.1 första 
stycket ska de belopp som fanns 
tillgängliga för kopplade stöd inom de 
stödordningar som avses i punkt III i 
bilaga X integreras med systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 66.

Or. en

Motivering

Article is rendered obsolete.

Ändringsförslag 533
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SÄRSKILT STÖD STÖD TILL FÖRSÄKRINGAR OCH 
GEMENSAMMA 

JORDBRUKSFONDER 

Or. en

Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Ändringsförslag 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 20 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. es

Ändringsförslag 535
Lutz Goepel 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 januari 2010 och därefter under 
perioden 1 oktober 2011–1 januari 2012
besluta att från och med 2010 och/eller 
från och med 2012 använda upp till 12 %
av sina nationella tak enligt artikel 41 för 
att bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. de

Motivering

 Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 
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Ändringsförslag 536
Lutz Goepel 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får besluta att från och 
med 2010 använda upp till 12 % av sina
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. de

Motivering

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Ändringsförslag 537
Peter Baco 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 15 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. sk

Motivering

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 
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Ändringsförslag 538
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 15 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. en

Motivering

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Ändringsförslag 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 15 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. fr

Motivering

Il convientde laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en oeuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.
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Ändringsförslag 540
Maria Petre 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 15 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. ro

Motivering

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Ändringsförslag 541
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får för varje 
kalenderår före den 1 augusti föregående 
år besluta att använda upp till 5 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. en
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Ändringsförslag 542
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41, eller 15 % 
av dessa tak för de nya medlemsstater som 
inte har uppnått taket på 100 % för den 
gradvisa infasningen, tillsammans med de 
besparingar som gjorts inom ramen för 
den första och andra pelaren, för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

Or. ro

Motivering

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Ändringsförslag 543
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 eller högst 
50 % av de belopp som moduleringen har 
genererat enligt artikel 9.4 för att bevilja 
stöd till jordbrukare för följande ändamål:
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Or. nl

Motivering

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 

Ändringsförslag 544
Stéphane Le Foll 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna ska från och med 2010 
använda upp till 10 % av sina nationella 
tak enligt artikel 41 för att bevilja stöd till 
jordbrukare för följande ändamål:

Denna åtgärd är frivillig i de 
medlemsstater som tidigare har valt ett 
regionalt genomförande av systemet med 
samlat gårdsstöd eller som har för avsikt 
att göra det inom kort, i enlighet med 
artiklarna 47 och 48, eller som har för 
avsikt att ändra stödrättigheterna i 
enlighet med artikel 49. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas i de nya 
medlemsstaterna. 

Or. fr

Motivering

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
supplémentaire de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
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ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture.

Ändringsförslag 545
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den
1 augusti året före det år då avgiften tas ut
besluta att från och med 2010 använda upp 
till 10 % av sina nationella tak enligt 
artikel 41 för att bevilja ett allmänt stöd till
heltidsarbetande jordbrukare eller 
producentorganisationer eller 
producentgrupper för följande ändamål:

Or. el

Ändringsförslag 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för var och 
en av de sektorer som avses i bilaga VI till 
förordning nr 1782/2003 för att bevilja 
stöd till jordbrukare för följande ändamål:

Or. es



PE412.054v01-00 36/62 AM\739858SV.doc

SV

Ändringsförslag 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja integrerat stöd för främjande av 
hållbara produktionsmetoder till 
jordbrukare för följande ändamål:

Or. de

Ändringsförslag 548
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 10 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti varje år besluta att från och med 
påföljande kalenderår använda upp till 
10 % av sina nationella tak enligt artikel 41 
för att bevilja stöd till jordbrukare för 
följande ändamål:

Or. nl

Ändringsförslag 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd kan beviljas för utgår
i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
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när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön,
ii) åtgärder för att förbättra kvaliteten på 
jordbruksprodukter, eller 
iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter.

Or. en

Motivering

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Ändringsförslag 550
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra
miljön,

i) jordbruk och uppfödningar som
respekterar miljön och förvaltar 
vattenresurserna på ett rationellt sätt,

Or. el

Ändringsförslag 551
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att ytterligare öka 
hållbarheten inom jordbrukssektorn, 
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miljön, bland annat i fråga om djurskyddet,

Or. nl

Ändringsförslag 552
Stéphane Le Foll 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön,

i) olika typer av jordbruk grundade på mer 
ekonomiska och hållbara tekniska 
metoder, som tar till vara ekosystemets 
alla aspekter och som är viktiga när det 
gäller att skydda eller förbättra miljön (till 
exempel ekologiskt jordbruk, 
jordbevarande åtgärder eller jordbruk 
som utnyttjar gräs- och betesmark), 

Or. fr

Motivering

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.

Ändringsförslag 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön,

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön samt klimatet, den biologiska 
mångfalden och vattenkvaliteten, särskilt 
ekologiskt jordbruk och användning av 
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mark till bete, 

Or. de

Motivering

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Ändringsförslag 554
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) åtgärder för att förbättra kvaliteten på 
jordbruksprodukter, eller

ii) åtgärder för att förbättra odlings- och 
uppfödningsmetoderna för att uppnå en 
säker produktion av god kvalitet, eller

Or. el

Ändringsförslag 555
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av
jordbruksprodukter.

iii) åtgärder för att stärka 
konkurrenskraften, rörligheten och 
saluföringen när det gäller
jordbruksprodukter.

Or. el
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Ändringsförslag 556
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter.

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
och konkurrenskraften för 
jordbruksprodukter.

Or. nl

Ändringsförslag 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter.

iii) åtgärder för att stärka den regionala 
saluföringen av jordbruksprodukter.

Or. de

Motivering

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Ändringsförslag 558
Ilda Figueiredo 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) att åtgärda specifika problem som 
drabbar jordbrukarna och/eller 
jordbrukssystemen i ekonomiskt eller 
socialt sårbara områden eller 
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miljömässigt känsliga områden.

Or. pt

Motivering

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Ändringsförslag 559
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) hanteringen av 
produktionsstörningar och av 
kostnaderna för insatserna när det är 
andra sektorer och faktorer än jordbruket 
som är orsaken till dessa.

Or. el

Ändringsförslag 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stöd kan beviljas för att fördela 
mellan jordbrukarna i en viss sektor de 
medel som frigjorts genom en linjär 
minskning av stöden inom denna sektor.

Or. es
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Ändringsförslag 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stöd kan beviljas för att utveckla det 
ekologiska jordbruket.

Or. fr

Motivering

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Ändringsförslag 562
Liam Aylward 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ett tilläggsstöd kan beviljas för EU:s 
får- och getkötts- och mjölkproducenter 
för att utveckla en livskraftig, 
självförsörjande, marknads- och 
konsumentinriktad får- och getsektor i 
EU.

Or. en

Motivering

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment. A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and
goat sector.
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Ändringsförslag 563
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 564
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

utgår

Or. en

Motivering

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.
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Ändringsförslag 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna i ekonomiskt eller 
miljömässigt känsliga områden, till 
exempel inom mjölk-, nötkötts-, får- och 
getkötts- och rissektorerna.

Or. fr

Motivering

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.

Ändringsförslag 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och andra sektorer som 
ingår i avdelning IV i denna förordning 
och som medlemsstaterna beaktar.

Or. es
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Ändringsförslag 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, 
fårkötts-, getkötts-, griskötts-, 
fjäderfäkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden samt för att stärka sektorernas 
konkurrenskraft.

Or. hu

Motivering

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Ändringsförslag 568
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

β) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, ris- och 
tobakssektorerna i ekonomiskt eller 
miljömässigt känsliga områden, samt 
nötkötts-, fårkötts- och 
getköttsproducenterna.

Or. el
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Ändringsförslag 569
Béla Glattfelder 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden och i områden med torka och 
ständig vattenbrist.

Or. hu

Motivering

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.

Ändringsförslag 570
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts-, ris-, potatisstärkelse- och 
linsektorerna i ekonomiskt eller 
miljömässigt känsliga områden.

Or. nl
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Ändringsförslag 571
Peter Baco 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, får- och 
getkötts- och rissektorerna i ekonomiskt 
eller miljömässigt känsliga områden.

Or. sk

Motivering

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív 

Ändringsförslag 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden.

utgår

Or. en

Motivering

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
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reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Ändringsförslag 573
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden.

γ) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram, men också för 
omstruktureringsprogram i tobaks- och 
bomullsproducerande områden, i syftet att 
motverka att jordbruksmark överges 
och/eller för att åtgärda särskilda problem 
som drabbar jordbrukarna i sådana 
områden. Det är möjligt att särskilt 
prioritera nya aktörer, som har sin 
huvudverksamhet inom jordbruket, samt 
unga jordbrukare.

Or. el

Ändringsförslag 574
María Isabel Salinas García 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden.

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden. 
Producenter som är medlemmar i en 
producentorganisation eller ett 
jordbrukskooperativ kan prioriteras. 
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Or. es

Motivering

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Ändringsförslag 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden.

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden, och för att 
förbättra jordbrukspotentialen i 
missgynnade regioner som hämmas av 
allvarliga och bestående strukturella 
nackdelar.

Or. en

Motivering

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Ändringsförslag 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med 

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
jordbruksförsäkringar i enlighet med 
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villkoren i artikel 69. villkoren i artikel 29a (ny) i rådets 
förordning (EG) nr .../... om ändring av 
förordningarna (EG) nr 320/2006, (EG)
nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) 
nr .../2008 i syfte att anpassa den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. es

Motivering

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda el documento 2008/0104 (CNS)

Ändringsförslag 577
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
försäkringspremier i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

Or. nl

Ändringsförslag 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

d) d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
jordbruksförsäkringar i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

Or. es
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Motivering

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Ändringsförslag 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder mot djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med villkoren i 
artikel 70.

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder mot djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med villkoren i 
artikel 27a (ny) i rådets förordning (EG) 
nr .../... om ändring av förordningarna 
(EG) nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007, 
(EG) nr 3/2008 och (EG) nr .../2008 i syfte 
att anpassa den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. es

Motivering

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda el documento 2008/0104 (CNS)

Ändringsförslag 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Minst 25 % av de medel som utnyttjas 
enligt punkt 1 ska användas för sådana 
åtgärder som avses i punkt 1 a i.

Or. de
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Motivering

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Ändringsförslag 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kollektiva organ kan få tillgång till 
stöden enligt punkt 1 genom kollektiva 
initiativ.

Or. en

Motivering

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Ändringsförslag 582
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a får endast beviljas

utgår

a) om 
i) det är fråga om stöd till de särskilda 
typer av jordbruk som avses i led i och 
villkoren för stöd för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 39.3 första stycket i 
förordning (EG) nr 1698/2005 är 
uppfyllda,
ii) det är fråga om stöd för att förbättra 
kvaliteten på jordbruksprodukter enligt 
led ii och stödet är förenligt med rådets 
förordning (EG) nr 509/2006, rådets 
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förordning (EG) nr 510/2006, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 och del II 
avdelning II kapitel I i förordning (EG) 
nr 1234/2007, och
iii) det är fråga om stöd åtgärder för att 
stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter enligt led iii och 
stödet uppfyller de kriterier som fastställs 
i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) 
nr 3/2008, och 
b) om det är fråga om att täcka faktiska 
extrakostnader och faktiskt 
inkomstbortfall så att det aktuella målet 
kan uppnås.

Or. en

Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Ändringsförslag 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a får endast beviljas

utgår

a) om 
i) det är fråga om stöd till de särskilda 
typer av jordbruk som avses i led i och 
villkoren för stöd för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 39.3 första stycket i 
förordning (EG) nr 1698/2005 är 
uppfyllda,
ii) det är fråga om stöd för att förbättra 
kvaliteten på jordbruksprodukter enligt 
led ii och stödet är förenligt med rådets 
förordning (EG) nr 509/2006, rådets 
förordning (EG) nr 510/2006, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 och del II 
avdelning II kapitel I i förordning (EG) 
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nr 1234/2007, och
iii) det är fråga om stöd åtgärder för att 
stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter enligt led iii och 
stödet uppfyller de kriterier som fastställs 
i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) 
nr 3/2008, och 
b) om det är fråga om att täcka faktiska 
extrakostnader och faktiskt 
inkomstbortfall så att det aktuella målet 
kan uppnås.

Or. it

Motivering

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 

Ändringsförslag 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a får endast beviljas

utgår

a) om 
i) det är fråga om stöd till de särskilda 
typer av jordbruk som avses i led i och 
villkoren för stöd för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 39.3 första stycket i 
förordning (EG) nr 1698/2005 är 
uppfyllda,
ii) det är fråga om stöd för att förbättra 
kvaliteten på jordbruksprodukter enligt 
led ii och stödet är förenligt med rådets 
förordning (EG) nr 509/2006, rådets 
förordning (EG) nr 510/2006, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 och del II 
avdelning II kapitel I i förordning (EG) 
nr 1234/2007, och
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iii) det är fråga om stöd åtgärder för att 
stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter enligt led iii och 
stödet uppfyller de kriterier som fastställs 
i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) 
nr 3/2008, och 
b) om det är fråga om att täcka faktiska 
extrakostnader och faktiskt 
inkomstbortfall så att det aktuella målet 
kan uppnås.

Or. es

Ändringsförslag 585
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a får endast beviljas

2. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a får endast beviljas om det är 
fråga om att täcka faktiska extrakostnader 
och faktiskt inkomstbortfall så att det 
aktuella målet kan uppnås.

Or. nl

Ändringsförslag 586
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om utgår
i) det är fråga om stöd till de särskilda 
typer av jordbruk som avses i led i och 
villkoren för stöd för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 39.3 första stycket i 
förordning (EG) nr 1698/2005 är 
uppfyllda,
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ii) det är fråga om stöd för att förbättra 
kvaliteten på jordbruksprodukter enligt 
led ii och stödet är förenligt med rådets 
förordning (EG) nr 509/2006, rådets 
förordning (EG) nr 510/2006, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 och del II 
avdelning II kapitel I i förordning (EG) 
nr 1234/2007, och
iii) det är fråga om stöd åtgärder för att 
stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter enligt led iii och 
stödet uppfyller de kriterier som fastställs 
i artiklarna 2–5 i rådets förordning (EG) 
nr 3/2008, och

Or. nl

Ändringsförslag 587
Katerina Batzeli 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) det är fråga om stöd till de särskilda 
typer av jordbruk som avses i led i och
villkoren för stöd för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 39.3 första stycket i 
förordning (EG) nr 1698/2005 är 
uppfyllda,

i) det är fråga om stöd till vissa odlingar 
och uppfödningar som avses i led i, om 
villkoren enligt förfarandet i artikel 128.1 
är uppfyllda och stämmer överens med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1698/2005,

Or. el

Ändringsförslag 588
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om det är fråga om att täcka faktiska 
extrakostnader och faktiskt 
inkomstbortfall så att det aktuella målet 

utgår
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kan uppnås.

Or. ro

Motivering

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Ändringsförslag 589
Esther De Lange 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om det är fråga om att täcka faktiska 
extrakostnader och faktiskt 
inkomstbortfall så att det aktuella målet 
kan uppnås.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 590
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 b får endast beviljas

utgår

a) när systemet med samlat gårdsstöd har 
genomförts fullt ut i den berörda sektorn i 
enlighet med artiklarna 54, 55 och 71, 
b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

Or. en

Motivering

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Ändringsförslag 591
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 b får endast beviljas

utgår

a) när systemet med samlat gårdsstöd har 
genomförts fullt ut i den berörda sektorn i 
enlighet med artiklarna 54, 55 och 71, 
b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

Or. ro

Motivering

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Ändringsförslag 592
Vincenzo Aita 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 b får endast beviljas

3. Stöd till de åtgärder som avses i punkt 
1 b får endast beviljas i den utsträckning 
som krävs för att bibehålla de nuvarande 
sysselsättnings- och produktionsnivåerna.

Or. it
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Ändringsförslag 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 b får endast beviljas

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a och b får endast beviljas

Or. en

Motivering

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.

Ändringsförslag 594
Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 b får endast beviljas

3. Stöd till de åtgärder som avses i 
punkt 1 a och b får endast beviljas

Or. en

Motivering

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.
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Ändringsförslag 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när systemet med samlat gårdsstöd har 
genomförts fullt ut i den berörda sektorn i 
enlighet med artiklarna 54, 55 och 71,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 596
Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när systemet med samlat gårdsstöd har 
genomförts fullt ut i den berörda sektorn i 
enlighet med artiklarna 54, 55 och 71,

(a) när en fullständig frikoppling av stödet 
har genomförts fullt ut i samtliga sektorer,

Or. en

Ändringsförslag 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när systemet med samlat gårdsstöd har 
genomförts fullt ut i den berörda sektorn i 
enlighet med artiklarna 54, 55 och 71,

(a) när en fullständig frikoppling av stödet 
har genomförts fullt ut i samtliga sektorer,

Or. en
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Ändringsförslag 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 599
Alyn Smith 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 600
Peter Baco 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

utgår 

Or. sk
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Motivering

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Ändringsförslag 601
Markus Pieper 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna.

b) i den utsträckning som krävs för att 
bibehålla de nuvarande 
produktionsnivåerna, utan att detta strider 
mot den grundläggande principen för 
frikoppling av stöd. 

Or. de

Motivering

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 


