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Ändringsförslag 940
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under ett eller flera år 
under perioden 2014–2017 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 941
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2014 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. de
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Ändringsförslag 942
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under perioden från 
2009 till 2011 erhöll direktstöd eller 
kompletterande direktstöd, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
eller som under 2012 eller 2013 tilldelades 
stödrättigheter inom ramen för systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
artikel 41, artikel 63 eller punkterna B 
eller C i bilaga IX till förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. pt

Ändringsförslag 943
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under perioden från 
2009 till 2011 erhöll direktstöd eller 
kompletterande direktstöd, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
eller som under 2012 eller 2013 tilldelades 
stödrättigheter inom ramen för systemet 
med samlat gårdsstöd i enlighet med 
artikel 41, artikel 63 eller punkterna B 
eller C i bilaga IX till förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
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enlighet med artikel 9.

Or. pt

Ändringsförslag 944
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009, ska erhålla 
stödrättigheter under grundstödordningens 
första tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under perioden från 
2009 till 2011 aktiverade minst en 
stödrättighet inom ramen för det samlade 
gårdsstödet eller ansökte om stöd inom 
ramen för det samlade gårdsstödet, 
nationella tilläggsutbetalningar till 
direktstöd, särskilt stöd och/eller 
arealbaserade 
landsbygdsutvecklingsåtgärder, ska 
erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. bg

Ändringsförslag 945
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 

2. Jordbrukare som under ett eller flera år 
under perioden från 2009 till 2011 
aktiverade minst en stödrättighet inom 
ramen för det samlade gårdsstödet eller 
ansökte om stöd inom ramen för det 
samlade gårdsstödet, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
ska erhålla stödrättigheter under 
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berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. lv

Ändringsförslag 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under ett eller flera år 
under perioden 2009–2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 

2. Jordbrukare som under minst ett år 
under perioden 2009–2011, som 
medlemsstaten fastställer, aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
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tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under något av åren 
2009, 2010 eller 2011, som medlemsstaten 
bestämmer, aktiverade minst en 
stödrättighet inom ramen för det samlade 
gårdsstödet eller ansökte om stöd inom 
ramen för det samlade gårdsstödet, i båda 
fallen i enlighet med förordning (EG) nr 
73/2009, ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 

2. Jordbrukare som under året 2009, 2010 
eller 2011 aktiverade minst en stödrättighet 
inom ramen för det samlade gårdsstödet 
eller ansökte om stöd inom ramen för det 
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båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

samlade gårdsstödet, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Medlemsstaterna får senast den 31 juli 
2013 besluta att endast jordbrukare som
antingen under 2010 eller 2011 erhöll 
direktstöd eller kompletterande direktstöd, 
i båda fallen i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009, eller som under 2010 
eller 2011 tilldelades stödrättigheter inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd i 
enlighet med artikel 64 eller punkterna B 
eller C i bilaga IX till förordning (EG) nr 
73/2009 ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår, 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. en

Motivering

Vi stöder tillämpningen av samma regler för den första stödutbetalningen som de som 
fastställdes i förordning (EG) nr 73/2009.  Framför allt bör stödet utbetalas endast på 
grundval av ansökningar under det första året för tillämpningen av stödrättigheter, eller på 
grundval av en referensperiod.

Ändringsförslag 951
James Nicholson, Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2010 eller 2011
aktiverade minst en stödrättighet inom 
ramen för det befintliga samlade 
gårdsstödet eller ansökte om stöd inom 
ramen för det samlade gårdsstödet, i båda 
fallen i enlighet med förordning (EG) nr 
73/2009, ska erhålla stödrättigheter under 
det första tillämpningsåret för det nya 
systemet med samlat gårdsstöd förutsatt att 
de är berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artiklarna 9 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 952
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2010 eller 2011
aktiverade minst en stödrättighet inom 
ramen för det samlade gårdsstödet eller 
ansökte om stöd inom ramen för det 
samlade gårdsstödet, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artiklarna 9 och 
10.

Or. en

Ändringsförslag 953
James Nicholson, Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Medlemsstaterna får besluta att 
jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. en

Motivering

Kravet att ha aktiverat stöden 2011 bör vara frivilligt för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Medlemsstaterna får besluta att endast 
jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. fr
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Ändringsförslag 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Medlemsstaterna får besluta att endast 
jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. fr

Ändringsförslag 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Medlemsstaterna får före den 1 augusti 
2013 besluta att endast jordbrukare som 
under 2011 aktiverade minst en 
stödrättighet inom ramen för det samlade 
gårdsstödet eller ansökte om stöd inom 
ramen för det samlade gårdsstödet, i båda 
fallen i enlighet med förordning (EG) nr 
73/2009, ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. en
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Ändringsförslag 957
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Medlemsstaterna får besluta att endast 
jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. fr

Ändringsförslag 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för systemet för enhetlig 
arealersättning, i båda fallen i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, ska 
erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller som inte hade 
rätt till det samlade gårdsstödet, men 
mottog något av de andra stöden som 
anges i förordning (EG) nr 73/2009, eller 
som tilldelades det samlade gårdsstödet 
för första gången 2012 eller 2013, ska 
erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. es
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Motivering

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Ändringsförslag 959
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning, i
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning 
eller bidrag för amko i enlighet med 
förordning (EG) nr 73/2009, eller 
tilldelades rätt till samlat gårdsstöd för 
första gången 2012 eller 2013, ska erhålla 
stödrättigheter under grundstödordningens 
första tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. es

Motivering

Det skulle inte vara rättvist att lämna mottagarna av bidrag för amko utanför systemet då de 
kan ha tillhört detsamma under många år. Likaså måste man beakta denna första tilldelning 
till de nya producenter som mottog rätt till den nationella reserven 2012 eller som kommer att 
göra det 2013.



PE492.793v01-00 14/167 AM\907854SV.doc

SV

Ändringsförslag 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning, i
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning 
eller bidrag för amko i enlighet med 
förordning (EG) nr 73/2009, eller 
tilldelades rätt till samlat gårdsstöd för 
första gången 2012 eller under 2013, ska 
erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. es

Motivering

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Ändringsförslag 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
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samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för enhetlig arealersättning 
eller bidrag för amko i enlighet med 
förordning (EG) nr 73/2009, eller som 
tilldelades det samlade gårdsstödet för 
första gången 2012 eller 2013, ska erhålla 
stödrättigheter under grundstödordningens 
första tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. es

Ändringsförslag 962
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, eller som lämnade in bevis på 
aktiv jordbruksproduktion (som definieras 
som att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion) som 
till exempel ett formulär från det 
integrerade administrations- och 
kontrollsystemet, ska erhålla 
stödrättigheter under grundstödordningens 
första tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 963
Michel Dantin
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna
i) välja att inte betrakta samtliga 
jordbruksarealer som stödberättigande,
ii) tillämpa en koefficient för 
stödberättigande hektar för vissa 
kategorier av arealer, särskilt sådana som 
har naturligt låg produktivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 964
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2014

Or. de

Ändringsförslag 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna besluta att jordbrukare 
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grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under antingen 2009, 
2010 eller 2011

Or. fr

Ändringsförslag 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under minst ett år 
under perioden 2009-2011, som 
medlemsstaten fastställer,

Or. en

Ändringsförslag 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under perioden 2009–
2011

Or. en
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Ändringsförslag 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under något av åren 
2009, 2010 eller 2011

Or. en

Ändringsförslag 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Om medlemsstaterna har fattat det beslut 
som avses i första stycket ska jordbrukare,
genom undantag från det stycket, erhålla 
stödrättigheter under grundstödordningens 
första tillämpningsår, förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd och 
att de under 2010 eller 2011

Or. en

Ändringsförslag 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9 och att 
de under 2011

Genom undantag från första stycket kan 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
om medlemsstaten bestämmer det, 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9 och att 
de under 2011

Or. es

Ändringsförslag 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9 och att 
de under 2011

Genom undantag från första stycket kan 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
om medlemsstaten bestämmer det, 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9 och att 
de under 2011

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna måste ha tillräcklig flexibilitet att inkludera eller exkludera vissa 
jordbrukare som stödmottagare i ordningen för grundstöd, såsom vissa producenter av frukt 
och grönsaker och vin, som befinner sig utanför den nu gällande ordningen om gårdsstöd.

Ändringsförslag 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna besluta att jordbrukare 
ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Or. fr

Ändringsförslag 973
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna besluta att jordbrukare 
ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Or. fr

Ändringsförslag 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket kan
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Or. de
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Motivering

Tydliggörande om att medlemsstaten får tillämpa grundstödsförordningen efter behov 
framför allt på vinodlingsarealer men på intet sätt är skyldig att göra detta. Medlemsstaten 
ska ha frihet att flytta om medlen inom olika stödprogram för vinodling och 
vinodlingsarealer.

Ändringsförslag 975
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under
grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd och 
att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter inom 
ramen för det första tillämpningsåret för
systemet med samlat gårdsstöd förutsatt att 
de är berättigade till att beviljas direktstöd 
och att de under 2011

Or. en

Ändringsförslag 976
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin, födde upp eller odlade 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

Or. en
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Ändringsförslag 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin, och/eller hade 
jordbruks- eller boskapsproduktion som 
fick kopplat stöd grundat på förordning 
(EG) nr 1782/2003 eller förordning (EG) 
nr 73/2009, efter den period som väljs av 
medlemsstaten grundat på artikel 63 i 
förordning (EG) nr 73/2009 för 
integrering av kopplade stöd till 
produktion i systemet med samlat 
gårdsstöd och/eller ägnade sig åt 
hästhållning för köttproduktion. 

Or. es

Motivering

Förslaget i förordningen fastställer att jordbrukarna, för att kunna ta emot stödrättigheter 
måste ha aktiverat åtminstone en stödrättighet 2011 i enlighet med systemet för samlat 
gårdsstöd eller ha ansökt om stöd i enlighet med systemet för enhetlig arealersättning. Dock 
anser vi att det är nödvändigt att fastställa undantag i tilldelningen av direktstöd för de 
sektorer som har kopplats bort 2012 och inför andra situationer, eftersom vissa jordbrukare 
annars skulle uteslutas från möjligheten att ta emot stödrättigheter.

Ändringsförslag 978
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
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aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin, poppel med kort 
omloppstid, kastanj, potatis, plantskolor 
och växthus,

Or. it

Ändringsförslag 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan 
producerade frukt, grönsaker, 
utsädespotatis och matpotatis, 
prydnadsväxtgrödor och/eller endast
odlade vin,

Or. en

Ändringsförslag 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter och
producerade frukt, grönsaker, matpotatis
och/eller odlade vin,

Or. en

Ändringsförslag 981
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Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan 
producerade frukt, grönsaker, potatis 
och/eller odlade vin eller oliver,

Or. es

Motivering

Det är praktiskt taget omöjligt att identifiera de producenter som ägnar sig åt endast dessa 
typer av odlingar. Dessutom skulle en situation uppstå i vilken jordbruk jämförs med 
jordbruksföretag med blandade växtslag.

Ändringsförslag 982
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin och/eller permanent 
gräsmark,

Or. de

Ändringsförslag 983
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom ramen för samlat gårdsstöd inte 
aktiverade några rättigheter utan endast 
producerade frukt, grönsaker och/eller 
endast odlade vin,

a) inom ramen för det befintliga systemet 
med samlat gårdsstöd inte aktiverade 
några rättigheter utan endast producerade 
frukt, grönsaker och/eller endast odlade 
vin,

Or. en

Ändringsförslag 984
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) under förutsättning att de uppvisar ett 
bevis för arrende eller förvärv som är 
daterat senast den 31 december 2011  för 
de jordbruksarealer för vilka 
jordbrukaren vill ha rätt till direktstöd.

Or. fr

Ändringsförslag 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att endast 
jordbrukare som födde upp eller odlade 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, 
under 2011 ska erhålla stödrättigheter.

Or. en
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Motivering

Så här bör man hantera frågan om markägare som kräver direktstöd. Detta skulle ge 
medlemsstaterna möjligheten att begränsa stödutbetalningen till de som ägnade sig åt 
jordbruksproduktion under 2011.

Ändringsförslag 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014. 

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014. Medlemsstaterna 
får emellertid begränsa antalet 
stödrättigheter som tilldelas enskilda 
jordbrukare till antalet stödberättigade 
hektar, i den mening som avses i artikel 
34.2 i förordning (EG) nr 73/2009, som 
jordbrukaren anmäler under ett 
referensår, 2009, 2010 eller 2011, vilket 
medlemsstaten beslutar, eller 2014, 
beroende på vilket som är lägst.

Or. en

Ändringsförslag 987
Tillkännagivande i kammaren

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 

utgår
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jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014. 

Or. en

Ändringsförslag 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014. 

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelas, enligt artikel 
25.2, som jordbrukaren disponerade över 
för sitt jordbruksföretag det referensår 
som medlemsstaten fastställer, som ska 
vara innan inlämningen av förslaget till 
reform av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 
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Or. es

Ändringsförslag 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014.

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014, som dock inte får 
överskrida genomsnittligt antal använda 
stödrättigheter från år 2009 till 2011.

Or. es

Ändringsförslag 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014.

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014 eller en del av 
dessa stödberättigande hektar som 
fastställs av medlemsstaterna på ett 
objektivt och icke-diskriminerande sätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 992
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014.

Med förbehåll för punkt 2 andra stycket 
led b och utom i fall av force majeure och 
exceptionella omständigheter ska antalet 
stödrättigheter som tilldelats per 
jordbrukare motsvara det antal 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
som jordbrukaren anmäler i enlighet med 
artikel 26.1 för år 2014.

Or. fr

Ändringsförslag 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar föregående punkt, 
får medlemsstaterna begränsa antalet 
stödberättigande hektar som ska beaktas 
vid tilldelning av stöd per jordbrukare, för 
att de inte ska överskrida antal hektar som 
deklarerats under ett tidigare referensår 
eller en tidigare referensperiod, mellan 
2009 och 2011.

Or. es

Motivering

Det finns en risk för att antalet stödberättigande hektar som deklareras år 2014 ökar 
väsentligen, vilket skulle leda till en väsentlig minskning av nivån på genomsnittligt stöd per 
hektar. Det är nödvändigt att sätta ett tak på antal hektar för vilka man ska göra den första 
tilldelningen av stödrättigheter.
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Ändringsförslag 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar föregående stycke, 
får medlemsstaterna begränsa antalet 
stödberättigande hektar som ska beaktas 
vid tilldelning av stöd per jordbrukare, för 
att de inte ska överskrida antal hektar som 
deklarerats under ett tidigare referensår 
eller en tidigare referensperiod, mellan 
2009 och 2011.

Or. es

Motivering

Man måste begränsa ytan för vilken direktstöden slutligen tillämpas, till en yta som har 
liknande storlek som den som används i beräkningen av den externa konvergensen mellan 
medlemsstater.

Ändringsförslag 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 2a får 
medlemsstater som, enligt EU-förordning 
[...] vad gäller systemet med samlat 
gårdsstöd och stöd till vinodlare, har valt 
att från 2015 inte skära ner 
stödprogrammen inom vinsektorn för att 
öka sitt nationella tak för direktstöd, välja 
att utesluta vinodling från områden som 
är stödberättigade enligt 
grundstödordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 996
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från första stycket i 
punkt 2 ska de jordbrukare som startar 
upp sin verksamhet under 2012 och 2013, 
under förutsättning att de har rätt till 
direktstöd enligt artikel 9, beviljas 
stödrättigheter under det första året med 
systemet med grundstöd, under 
förutsättning att de inte överlåter rätten 
till stöd under fem år, till årlig 
användning av stödet och till förbud mot 
att arrendera marken och 
stödrättigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 997
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från första stycket i 
punkt 2 ska de jordbrukare som startar 
upp sin verksamhet under 2012 och 2013, 
under förutsättning att de har rätt till 
direktstöd enligt artikel 9, beviljas
stödrättigheter under det första året med 
systemet med grundstöd, under 
förutsättning att de inte överlåter 
stödrättigheterna under fem år, den årliga 
användningen av stödet och förbud mot 
att arrendera marken och 
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stödrättigheterna.

Or. it

Motivering

Kommissionens förslag innehåller luckor i bestämmelserna för nya jordbrukare, inbegripet 
unga människor, som startar upp sin verksamhet under 2012 och 2013. Det är därför 
nödvändigt att ge unga jordbrukare rätt till stöd genom att fastställa mer restriktiva regler i 
syfte att undvika spekulationer.

Ändringsförslag 998
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De jordbrukare som 2013 hade 
särskilda stödrättigheter ska tilldelas 
särskilda rättigheter 2014, vars 
enhetsvärde varje år ska minskas med den 
procentsats som tillämpas för konvergens 
hos arealersättningen. Dessa särskilda 
rättigheter ska aktiveras av jordbrukaren 
enligt ett särskilt förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 
överlåta rätten att erhålla stödrättigheter 

utgår
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enligt punkt 1 till endast en jordbrukare, 
förutsatt att denne uppfyller villkoren i 
artikel 9.

Or. en

Motivering

För att förhindra spekulationen på marknaden för mark som kan uppstå till följd av att man 
fastställer ett framtida referensår, föreslås en extra klausul i den sista meningen av artikel 
21.2 som låter medlemsstaterna begränsa antalet tilldelade stödrättigheter under 2014 till 
antalet stödberättigade hektar som anmäldes under ett tidigare referensår, 2009, 2010 eller 
2011, beroende på vilket som är lägst.

Ändringsförslag 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 
överlåta rätten att erhålla stödrättigheter 
enligt punkt 1 till endast en jordbrukare, 
förutsatt att denne uppfyller villkoren i 
artikel 9.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av utgår
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hela eller delar av företaget får fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 
överlåta rätten att erhålla stödrättigheter 
enligt punkt 1 till endast en jordbrukare, 
förutsatt att denne uppfyller villkoren i 
artikel 9.

Or. es

Ändringsförslag 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid försäljning, förvärv av egendomen 
genom arv eller vid utarrendering av hela 
eller delar av företaget får jordbrukare
som uppfyller kraven i punkt 2 genom 
avtal undertecknat före den 15 maj 2014 
överlåta rätten att erhålla stödrättigheter 
enligt punkt 1 till de jordbrukare som
erhåller företaget eller en del av detta, 
förutsatt att de uppfyller villkoren i 
artikel 9.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att beakta situationer då egendomen förvärvas på annat sätt än genom 
uppdelning och arrende.

Ändringsförslag 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid överlåtelse, inklusive försäljning, 
utarrendering eller arv, av hela eller delar 
av jordbruksföretaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till en eller 
flera jordbrukare, förutsatt att dessa 
uppfyller villkoren i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1004
George Lyon, Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid försäljning, uppdelning, 
sammanslagning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får 
jordbrukare som uppfyller kraven i punkt 
2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till en eller 
fler jordbrukare som erhåller företaget 
eller en del av detta, förutsatt att de
uppfyller villkoren i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Tillkännagivande i kammaren

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid försäljning, uppdelning, 
sammanslagning eller utarrendering av 
hela eller delar av jordbruksföretaget får 
fysiska eller juridiska personer som 
uppfyller kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 överlåta 
rätten att erhålla stödrättigheter enligt 
punkt 1 till en eller flera jordbrukare, 
förutsatt att dessa uppfyller villkoren i 
artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1006
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av jordbruksföretaget får 
fysiska eller juridiska personer som 
uppfyller kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 helt 
eller delvis överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till den 
mottagande jordbrukaren, förutsatt att 
dessa uppfyller villkoren i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9.

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av jordbruksföretaget får 
fysiska eller juridiska personer som 
uppfyller kraven i punkt 2 genom avtal 
undertecknat före den 15 maj 2014 överlåta 
rätten att erhålla stödrättigheter enligt 
punkt 1 till en eller flera jordbrukare, 
förutsatt att dessa uppfyller villkoren i 
artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 1008
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal undertecknat 
före den 15 maj 2014 överlåta rätten att 
erhålla stödrättigheter enligt punkt 1 till 
endast en jordbrukare, förutsatt att denne 
uppfyller villkoren i artikel 9.  

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget bör fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal undertecknat 
före den 15 maj 2014 överlåta rätten att 
erhålla stödrättigheter enligt punkt 1 till 
endast en jordbrukare, förutsatt att denne 
uppfyller villkoren i artikel 9.

Or. bg

Ändringsförslag 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna eller regioner i dessa, 
som har infört systemet med samlat 
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gårdsstöd enligt artikel 59 i förordning 
(EG) nr 1782/2003, får besluta att 
använda sin tilldelning av stödrättigheter 
per den 31 december 2013 som antalet 
stödrättigheter som är tillgängliga för 
aktivering under 2014.

Or. en

Ändringsförslag 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukarna får besluta om hur många 
tillgängliga hektar de önskar använda för 
att fastställa stödrättigheter.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att det ankommer på jordbrukarna att besluta hur mycket mark de vill 
använda för att fastställa stödrättigheter.

Ändringsförslag 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar föregående punkt, 
får medlemsstaterna eller de 
institutionella regionerna i enlighet med 
artikel 20 i denna förordning begränsa 
antalet hektar som ska beaktas vid den 
första tilldelningen av stödrättigheter med 
objektiva kriterier under förutsättning att 
antal stödberättigande hektar i den 
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deklaration som avses i artikel 26.1 i den
medlemsstaten eller regionen överskrider 
det genomsnittliga antalet deklarerade 
hektar med 20 % i systemet för stödet 
ifråga mellan 2009 och 2011.
Nämnda begränsning tillämpas med 
prioritet på de nya mottagarna av 
grundstöd, förutom unga jordbrukare som
har gått med i stödsystemet och 
jordbrukare som överskrider nämnda 
procenttal gällande deklarerade hektar 
nämnda period.

Or. es

Motivering

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Ändringsförslag 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får emellertid 
begränsa antalet stödrättigheter som 
tilldelas enskilda jordbrukare till antalet 
stödberättigade hektar, i den mening som 
avses i artikel 34.2 i förordning (EG) nr 
73/2009, som jordbrukaren anmäler 
under ett referensår 2009, 2010 eller 
2011, vilket medlemsstaten beslutar, eller 
2014, beroende på vilket som är lägst.

Or. en



PE492.793v01-00 40/167 AM\907854SV.doc

SV

Motivering

För att förhindra spekulationen på marknaden för mark som kan uppstå till följd av att man 
fastställer ett framtida referensår, föreslås en extra klausul i den sista meningen av artikel 
21.2 som låter medlemsstaterna begränsa antalet tilldelade stödrättigheter under 2014 till 
antalet stödberättigade hektar som anmäldes under ett tidigare referensår, 2009, 2010 eller 
2011, beroende på vilket som är lägst.

Ändringsförslag 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid uppdelning får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före 
den 15 maj 2014, helt eller delvis överlåta 
rätten att erhålla stödrättigheter enligt 
punkt 1, till jordbrukare som driver de 
företag som det leder till.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar det som anges i 
punkt 2, ska jordbrukarna i nöt- och 
kalvköttssektorn, mjölksektorn eller får-
och getsektorn som inte har 
stödberättigande hektar under 
grundstödordningens första 
tillämpningsår tilldelas särskilda 
rättigheter till ett värde som är 
proportionerligt i förhållande till den 
verksamhet som har utvecklats 2011, dock 
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får varje sådan rättighet inte överskrida 
5 000 euro.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att beakta undantag för vissa produktionsinriktningar som inte kan 
identifieras med en modell som bygger på tillgängliga arealer, men som är helt 
kompletterande och nödvändiga i olika produktionsmodeller.

Ändringsförslag 1015
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaten får besluta att 
fastställa vilken minimistorlek i 
stödberättigad jordbruksareal enligt 
artikel 25.2 som ska krävas för att ett 
jordbruksföretag ska få ansöka om 
stödrättigheter. Minimistorleken får 
emellertid inte vara större än de trösklar 
som fastställs enligt artikel 10.1 b första 
stycket jämfört med artikel 10.1 andra 
stycket.

Or. en

Motivering

Bestämmelser behövs för att undvika ett scenario där man tilldelar stödrättigheter som 
understiger minimistorleken som de kan erhålla stöd för.

Ändringsförslag 1016
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid uppdelning får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före 
den 15 maj 2014, helt eller delvis överlåta 
rätten att erhålla stödrättigheter enligt 
punkt 1, till jordbrukare som driver de 
företag som det leder till

Or. en

Ändringsförslag 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa artikel 21.2 första och andra 
styckena samt punkt 3.

Or. de

Ändringsförslag 1018
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En medlemsstat får besluta att 
fastställa vilken minimistorlek i 
stödberättigande jordbruksareal enligt 
artikel 25.2 som ska krävas för att ett 
jordbruksföretag ska få ansöka om 
stödrättigheter. Minimistorleken får 
emellertid inte vara större än de trösklar 
som fastställs i artikel 10.1 b första stycket 
jämfört med artikel 10.1 andra stycket.
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Or. en

Ändringsförslag 1019
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Tilldelning av stödrättigheter till nya 

aktörer
En medlemsstat eller region får på 
grundval av objektiva kriterier, på ett 
sådant sätt att likabehandling av 
jordbrukarna kan garanteras och 
snedvridning av marknaden och 
konkurrensen undviks, tilldela 
stödrättigheter inom ramen för sitt 
nationella tak till jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet efter den 
första tilldelningen av stödrättigheter 
enligt artikel 21. Värdet på stödrättigheter 
som tilldelas ska utgå från det nationella 
eller regionala medelvärdet för 
stödrättigheter under tilldelningsåret.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet 
för stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som 
fastställs enligt artikel 19 eller 20, efter 
tillämpning av den linjära minskning som 

utgår



PE492.793v01-00 44/167 AM\907854SV.doc

SV

föreskrivs i artikel 23.1, divideras med det 
antal stödrättigheter som tilldelats på 
nationell eller regional nivå i enlighet 
med artikel 21.2 för år 2014.

Or. fr

Ändringsförslag 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som begärs i ansökan om 
anslutning till grundstödordningen på 
nationell eller regional nivå, inklusive 
stödrättigheter som tilldelats från den 
nationella eller regionala reserven i 
enlighet med artikel 23. Antalet 
stödrättigheter ska anges i hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
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av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som begärs i ansökan om 
anslutning till ordningen för grundstöd på 
nationell eller regional nivå, inklusive 
stödrättigheter som tilldelats från den 
nationella eller regionala reserven i 
enlighet med artikel 23. Antalet 
stödrättigheter ska anges i hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som ger rätt till stöd under 
ett visst år på nationell eller regional nivå.

Or. en

Motivering

Vi föreslår regeln att den slutliga nivån på stödrättigheter fastställs genom att dividera den 
tillgängliga finansieringsramen med antalet rättigheter som ger rätt till stöd under ett visst 
år. Det innebär att finansieringsramen varje år divideras med antalet stödrättigheter efter att 
kontrollerna har genomförts och stödberättigandet bekräftats av ett utbetalande organ. 
Denna lösning skulle tillåta ett fullt utnyttjande av finansieringsramen.

Ändringsförslag 1024
Tillkännagivande i kammaren
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1 eller i förekommande fall 
artikel 23.2, divideras med antalet 
stödrättigheter som tilldelats eller var 
befintliga år 2014 på nationell eller 
regional nivå, inbegripet stödrättigheter 
som tilldelats från den nationella eller 
regionala reserven i enlighet med artikel 
23.

Or. en

Ändringsförslag 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med artikel 
21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med antalet 
stödrättigheter på nationell eller regional 
nivå i enlighet med artikel 21.2 för år 2014, 
inbegripet stödrättigheter som tilldelats 
från den nationella eller regionala 
reserven i enlighet med artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 1026
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Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014. 

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som nämnts i en ansökan
på nationell eller regional nivå, inbegripet 
stödrättigheter från nationella eller 
regionala reserver i enlighet med 
artikel 23. Antalet stödrättigheter ska 
fastställas räknat i hektar.

Or. lv

Ändringsförslag 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska det 
genomsnittliga enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som aktiverats enligt 
artikel 25.1.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska det 
genomsnittliga enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som aktiverats i 
överensstämmelse med artikel 25.1.

Or. fr

Motivering

Den budget som står till förfogande för grundstödet bör fördelas i sin helhet varje år så att 
outnyttjade medel undviks.

Ändringsförslag 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats 2014 på 
nationell eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 och som aktiveras det aktuella 
året.

Or. es
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Motivering

För att minimera generering av restbelopp och optimera användningen av fonder, är det 
lämpligt att varje år beräkna enhetsvärdet för stödrättigheter genom att dividera taket med 
det antal stödrättigheter som aktiveras det aktuella året.

Ändringsförslag 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats 2014 på 
nationell eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 och som aktiveras det aktuella 
året.

Or. es

Motivering

För att minimera generering av restbelopp och optimera användningen av fonder, anses det 
lämpligt att varje år beräkna enhetsvärdet för stödrättigheter genom att dividera taket med 
det antal stödrättigheter som aktiveras det aktuella året. På detta sätt undviks eventuell 
förlust av resurser som skulle genereras vid en eventuell minskning av den totala arealen som 
aktiveras efter det inledande året.

Ändringsförslag 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
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enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats 2014 på 
nationell eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 och som aktiveras det aktuella 
året.

Or. es

Motivering

Att årligen beräkna enhetsvärdet för stödrättigheterna genom att dividera taket med det antal 
rättigheter som aktiveras varje år. På så sätt kan man undvika att en minskning av den areal 
som aktiveras kommande år innebär en förlust av resurser.

Ändringsförslag 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, efter det att belopp har dragits 
av motsvarande särskilda rättigheter som 
tilldelas de jordbrukare som inte har 
stödberättigande hektar enligt den nya 
punkten som införs genom 
ändringsförslag 12, divideras med det 
antal stödrättigheter som tilldelats på 
nationell eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att beakta undantag för vissa produktionsinriktningar som inte kan 
identifieras med en modell som bygger på tillgängliga arealer, men som är helt 
kompletterande och nödvändiga i olika produktionsmodeller.
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Ändringsförslag 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

1. För varje aktuellt år ska enhetsvärdet för 
stödrättigheter, inbegripet särskilda 
stödrättigheter, beräknas genom att det 
nationella eller regionala tak som fastställs 
enligt artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1, divideras med det antal 
stödrättigheter som tilldelats på nationell 
eller regional nivå i enlighet med 
artikel 21.2 för år 2014.

Or. pt

Ändringsförslag 1034
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får också, i enlighet 
med objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier och inom det regionala taket 
enligt artikel 20 eller en del av detta, 
fastställa olika enhetsvärden för de 
stödrättigheter som ska beviljas de 
jordbrukare som avses i artikel 18
a) för hektar som används som åkermark 
vid det datum som har fastställts för 
stödansökningarna för 2011 och/eller
b) för hektar som används som permanent 
betesmark vid det datum som fastställts 
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för stödansökningarna för 2011 och/eller
c) för hektar som används för permanenta 
grödor vid det datum som fastställts för 
stödansökningarna för 2011.

Or. it

Ändringsförslag 1035
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får också, i enlighet 
med objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier och inom det regionala taket 
enligt artikel 20 eller en del av detta, 
fastställa olika enhetsvärden för de 
stödrättigheter som ska beviljas de 
jordbrukare som avses i artikel 18
a) för hektar som används som åkermark 
vid det datum som har fastställts för 
stödansökningarna för 2011 och/eller
b) för hektar som används som permanent 
betesmark vid det datum som fastställts 
för stödansökningarna för 2011 och/eller
c) för hektar som används för permanenta 
grödor vid det datum som fastställts för 
stödansökningarna för 2011.

Or. it

Motivering

För ett stöd som har en tydligare inriktning kan medlemsstaterna diversifiera värdet av rätten 
till betalning på grundval av de jordbruksarealer som 2011 definierats som permanent 
betesmark och/eller som används för permanenta grödor och/eller som permanent åkermark. 
Den möjlighet som avses i artikel 49 i förordning (EU) nr 73/2009 och som stämmer överens 
med WTO:s bestämmelser.
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Ändringsförslag 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får i enlighet med 
objektiva och icke diskriminerande 
kriterier, inom den fastställda nationella 
eller regionala maxgränsen i enlighet med 
artiklarna 19 eller 20 eller delar av 
densamma, fastställa olika enhetsvärden 
för stödrättigheter
a) per hektar åkermark, eller
b) per hektar permanenta grödor och per 
andra stödberättigande hektar som liknar 
dessa, eller
c) per hektar permanent gräsmark och 
per andra stödberättigande hektar som 
liknar denna.
De medlemsstater som väljer denna 
modell ska meddela kommissionen om 
detta senast den 31 december 2013.

Or. es

Motivering

När det gäller värdet på stödrättigheterna bör man beakta den möjlighet som för närvarande 
finns i den regionala modellen med samlat gårdsstöd, nämligen att man beaktar olika värden 
beroende på hur arealen används, genom att skilja mellan åkermark och permanent 
gräsmark, även om vi anser att man även borde särskilja permanenta grödor.

Ändringsförslag 1037
Milan Zver

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av punkt 1 får 
medlemsstater, på grundval av objektiva 
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och icke-diskriminerande kriterier och 
inom det nationella eller regionala taket 
enligt artikel 19 eller 20 eller en del av 
detta, fastställa olika enhetsvärden för de 
stödrättigheter som ska beviljas 
jordbrukare enligt artikel 19 eller 20
a) i fråga om hektar gräsmark, och 
eventuella andra stödberättigade hektar, 
den dag som har fastställts för 
arealstödsansökningarna för 2014, eller
b) i fråga om hektar permanent 
betesmark, och eventuella andra 
stödberättigade hektar, den dag som har 
fastställts för arealstödsansökningarna 
för 2014.

Or. en

Ändringsförslag 1038
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna har i förekommande 
fall möjlighet att, enligt objektiva och
icke-diskriminerande kriterier, tillämpa 
differentierade kriterier som extensivt och 
intensivt utnyttjade områden för 
fastställande av de stödrättigheter som 
anslås på nationell eller regional nivå.

Or. de

Motivering

Det bör vara principiellt möjligt att skilja mellan områden med olika lönsamhet (åkermark 
och intensivt utnyttjad gräsmark i jämförelse med extensiv gräsmark) och att bevilja olika 
höga subventioner.

Ändringsförslag 1039
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Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att bestämma värdet av de 
rättigheter som avses i föregående punkt, 
kan medlemsstaterna fastställa olika 
enhetsvärden för stödrättigheterna till 
jordbrukare för hektar som används för 
foder, permanenta grödor och 
plantskolor, åkermark, ris, alla andra 
arealer som var stödberättigade vid det 
datum som fastställts för inlämnandet av 
ansökan under det första året denna 
förordning började gälla.

Or. it

Ändringsförslag 1040
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Direktstödet till jordbrukare vars 
jordbruksverksamhet täcks av andra och 
tredje strecksatserna i artikel 4.1c 
kommer att beräknas som en fjärdedel av 
det genomsnittliga direktstödet.

Or. en

Ändringsförslag 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat 
samlat gårdsstöd enligt förordning (EG) 
nr 73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar 
minst 40 % av de nationella eller 
regionala tak som fastställts i enlighet 
med artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat 
samlat gårdsstöd enligt förordning (EG) 
nr 73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar 
minst 40 % av de nationella eller 
regionala tak som fastställts i enlighet 
med artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1043
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 i överensstämmelse med de 
nationella eller regionala tak som fastställts 
i enlighet med artikel 19 eller 20, efter 
tillämpning av den linjära minskning som 
föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Motivering

Stödet per hektar måste även fortsättningsvis överlåtas åt medlemsstaterna för att därmed 
avspegla skillnaderna i de särskilda typerna av jordbruk.

Ändringsförslag 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
5 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.
Medlemsstaterna får gradvis fasa ut stöd 
som grundas på särskilda stödrättigheter 
som berörda jordbrukare innehar 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1045



PE492.793v01-00 58/167 AM\907854SV.doc

SV

Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, enligt punkt 1 till 
ett belopp som motsvarar minst 10 % av de 
nationella eller regionala tak som fastställts 
i enlighet med artikel 19 eller 20, efter 
tillämpning av den linjära minskning som 
föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter, inbegripet 
särskilda stödrättigheter, enligt punkt 1 till 
ett belopp som motsvarar minst 10 % av de 
nationella eller regionala tak som fastställts 
i enlighet med artikel 19 eller 20, efter 
tillämpning av den linjära minskning som 
föreskrivs i artikel 23.1.

Or. pt

Ändringsförslag 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att en tillräcklig övergångsperiod garanteras för att övergången från de 
historiska referenserna till det nya betalningssystemet inte ska skapa alltför stora 
snedvridningar mellan de olika produktionssektorerna.

Ändringsförslag 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. es
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Motivering

Den omfördelning av fonder som den nya stödmodellen innebär kan ha en stor betydelse och 
skapa snedvridningar mellan mottagare och sektorer som bör hanteras med tillbörlig 
aktsamhet. Därför är det nödvändigt att tillämpa så långa tidsfrister som möjligt och större 
flexibilitet i de instrument som beaktas under övergångsperioden.

Ändringsförslag 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Motivering

Ett viktigt inslag i övergången är att ge medlemsstaterna flexibiliteten att kunna anpassa 
förändringstakten i förhållande till deras särskilda förhållanden. Med tanke på att 
miljöanpassningskomponenten redan har en utplanande inverkan på stödet, är 
kommissionens förslag i den här punkten för högt.

Ändringsförslag 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
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enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. es

Motivering

Tillämpning av längre tidsfrister och mer flexibilitet i de instrument som beaktas i 
övergångsperioden. Det är lämpligt att begära att beräkningen av enhetsvärdet för de 
inledande stödrättigheterna görs utifrån 90 % av det individuella historiska stödet genom att 
endast använda 10 % av taket som är budgeterat för grundstödordningen.

Ändringsförslag 1051
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Motivering

Indragningen av 40 % av stödrättigheterna på grundval av historiska referenser skulle 
dramatiskt påverka många jordbrukares inkomster. Tillsammans med de 30 % som planeras 
för miljöanpassningen, skulle minskningen med 40 % av värdet för stödrättigheterna leda till 
en minskning med 58 % av den bas som stödrättigheterna beräknas på.

Ändringsförslag 1052
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Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. it

Ändringsförslag 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
10 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att överväga en långsammare övergång, med hänsyn till att den gröna 
komponenten i stödet är en betalning som görs med fasta belopp. I denna mening är det 
lämpligt att begära att beräkningen av enhetsvärdet för de inledande stödrättigheterna görs 
utifrån 90 % av det individuella historiska stödet genom att endast använda 10 % av taket 
som är budgeterat för grundstödordningen.
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Ändringsförslag 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
15 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1055
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
15 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar 
minst 40 % av de nationella eller 
regionala tak som fastställts i enlighet 
med artikel 19 eller 20, efter tillämpning 
av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1.

2. Medlemsstaterna får besluta att 
minskningen av det stöd som en 
jordbrukare har mottagit inte får 
överstiga en viss nivå, som fastställs till 
20 %, under perioden 2014–2020, utan att 
det påverkar jordbrukarens försäljning 
och inköp under denna period. Denna 
minskning av stödet beräknas genom att 
värdet av en jordbrukares samtliga 
rättigheter till samlat gårdsstöd per den 31 
december 2013 eller, i tillämpliga fall, det 
stöd som jordbrukaren mottagit för 
regleringsåret 2013 inom ramen för 
systemet med enhetlig arealersättning
enligt förordning (EG) nr 73/2009, jämförs 
med värdet av de stödrättigheter som 
jordbrukaren beviljats per den 
31 december 2020 plus ett belopp som
beräknas i enlighet med avdelning III 
kapitel 2, oavsett om jordbrukaren 
uppfyller villkoren för stödberättigande.

Or. fr

Ändringsförslag 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar 
minst 40 % av de nationella eller 
regionala tak som fastställts i enlighet 
med artikel 19 eller 20, efter tillämpning 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
enhetsvärdet på stödrättigheterna på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. De får framför 
allt öka värdet på de första tilldelade 
stödrättigheterna eller differentiera värdet 
på stödrättigheterna mellan åkermark, 
permanent gräsmark eller permanenta 
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av den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1.

grödor.

Medlemsstaterna får besluta att 
minskningen av det stöd som en 
jordbrukare har mottagit inte får 
överstiga en viss nivå, som fastställs till 
20 %, under perioden 2014–2020, utan att 
det påverkar jordbrukarens försäljning 
och inköp under denna period. Denna 
minskning av stödet beräknas genom att 
värdet av en jordbrukares samtliga 
rättigheter till samlat gårdsstöd per den 31 
december 2013 eller, i tillämpliga fall, det 
stöd som jordbrukaren mottagit för 
regleringsåret 2013 inom ramen för 
systemet med enhetlig arealersättning 
enligt förordning (EG) nr 73/2009, jämförs 
med värdet av de stödrättigheter som 
jordbrukaren beviljats per den 
31 december 2020 plus ett belopp som 
beräknas i enlighet med avdelning III 
kapitel 2, oavsett om jordbrukaren 
uppfyller villkoren för stödberättigande.

Or. fr

Ändringsförslag 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
20 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.
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Or. it

Ändringsförslag 1059
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1. 

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
20 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. lv

Ändringsförslag 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
20 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. es
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Ändringsförslag 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
30 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. it

Ändringsförslag 1062
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) 
nr 73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater får begränsa beräkningen 
av enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Csaba Sándor Tabajdi
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) 
nr 73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater får begränsa beräkningen 
av enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) 
nr 73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater får begränsa beräkningen 
av enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 i denna 
artikel får medlemsstater eller regioner 
som har upprättat ett fast register över all 
mark som är berättigat till direktstöd, som 
anmälts som sådana i ansökningar enligt 
artikel 74.1 i förordning (EU) nr XXX 
(den horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014 (nedan kallade 
stödberättigade hektar), årligen minska 
enhetsvärdet för stödrättigheter så att 
värdet av alla stödrättigheter blir noll 
under året som det hänvisas till i punkt 5 i 
denna artikel. Där ett sådant undantag 
tillämpas ska medlemsstater eller regioner 
göra ytterligare utbetalningar till 
jordbrukare som motsvarar området med 
stödberättigade hektar multipliceras med 
det nationella eller regionala taket som 
fastställs enligt artiklarna 19 eller 20, 
efter tillämpning av den linjära 
minskningen som föreskrivs i artikel 23.1, 
dividerat med antalet stödberättigade 
hektar i medlemsstaten eller regionen.

Or. en

Ändringsförslag 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar 
möjligheten i punkt 2 ska använda den del 
av taket som återstår efter det att den 
punkten tillämpats till att öka värdet på 
stödrättigheter i fall där det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter som 
jordbrukaren innehar enligt ordningen 
för grundstöd beräknade enligt punkt 2 är 
lägre än det sammanlagda värdet på de 

utgår
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stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd enligt 
förordning (EG) nr 73/2009. I detta syfte 
ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den 
berörda jordbrukarens stödrättigheter 
ökas med en andel av skillnaden mellan 
det sammanlagda värdet av 
stödrättigheterna inom ramen för 
grundstödordningen beräknat i enlighet 
med punkt 2 och det sammanlagda värdet 
av stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009.
För beräkningen av ökningen får en 
medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i 
enlighet med artiklarna 52, 53.1 och 68.1 
b i förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt 
att medlemsstaten har beslutat att inte 
tillämpa det frivilligt kopplade stödet 
enligt avdelning IV i denna förordning på 
de specifika sektorerna.
Vid tillämpning av första stycket ska en 
jordbrukare anses inneha stödrättigheter 
den 31 december 2013 om stödrättigheter 
har tilldelats eller definitivt överlåtits till 
den jordbrukaren senast den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar 
möjligheten i punkt 2 ska använda den del 

utgår
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av taket som återstår efter det att den 
punkten tillämpats till att öka värdet på 
stödrättigheter i fall där det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter som 
jordbrukaren innehar enligt ordningen 
för grundstöd beräknade enligt punkt 2 är 
lägre än det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd enligt
förordning (EG) nr 73/2009. I detta syfte 
ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den 
berörda jordbrukarens stödrättigheter 
ökas med en andel av skillnaden mellan 
det sammanlagda värdet av 
stödrättigheterna inom ramen för 
grundstödordningen beräknat i enlighet 
med punkt 2 och det sammanlagda värdet 
av stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009.
För beräkningen av ökningen får en 
medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i 
enlighet med artiklarna 52, 53.1 och 68.1 
b i förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt 
att medlemsstaten har beslutat att inte 
tillämpa det frivilligt kopplade stödet 
enligt avdelning IV i denna förordning på 
de specifika sektorerna.
Vid tillämpning av första stycket ska en 
jordbrukare anses inneha stödrättigheter 
den 31 december 2013 om stödrättigheter 
har tilldelats eller definitivt överlåtits till 
den jordbrukaren senast den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Diane Dodds, James Nicholson
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar 
möjligheten i punkt 2 ska använda den del 
av taket som återstår efter det att den 
punkten tillämpats till att öka värdet på 
stödrättigheter i fall där det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter som 
jordbrukaren innehar enligt ordningen 
för grundstöd beräknade enligt punkt 2 är 
lägre än det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd enligt 
förordning (EG) nr 73/2009. I detta syfte 
ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den 
berörda jordbrukarens stödrättigheter 
ökas med en andel av skillnaden mellan 
det sammanlagda värdet av 
stödrättigheterna inom ramen för 
grundstödordningen beräknat i enlighet 
med punkt 2 och det sammanlagda värdet 
av stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
systemet med samlat gårdsstöd i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1069
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 får använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
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till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte får det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

Or. en

Motivering

Stödet per hektar måste även fortsättningsvis överlåtas åt medlemsstaterna för att därmed 
avspegla skillnaderna i de särskilda typerna av jordbruk.

Ändringsförslag 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
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där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
2013 erhöll inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009. I detta syfte ska det nationella 
eller regionala enhetsvärdet för var och en 
av den berörda jordbrukarens 
stödrättigheter ökas med en andel av 
skillnaden mellan det sammanlagda värdet 
av stödrättigheterna inom ramen för 
grundstödordningen beräknat i enlighet 
med punkt 2 och det sammanlagda värdet 
av stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren 2013 
erhöll inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

Or. it

Ändringsförslag 1071
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
begärde aktivering av under 2013 inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
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syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren aktiverade under 2013 inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009.

Or. fr

Motivering

Konvergens är nödvändig för jordbrukare som aktiverat rättigheter under 2013. Det kan 
finnas en skillnad mellan en jordbrukare som aktiverat rättigheter under 2013 och 
jordbruksföretag som innehar rättigheter den 31 december 2013.

Ändringsförslag 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
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andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för det nya systemet med 
samlat gårdsstöd beräknat i enlighet med 
punkt 2 och det sammanlagda värdet av 
stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren den 31 
december 2013 innehade inom ramen för 
det befintliga systemet med samlat
gårdsstöd i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009.

Or. en

Ändringsförslag 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 

3. Medlemsstater som utnyttjar möjligheten 
i punkt 2 ska använda den del av taket som 
återstår efter det att den punkten tillämpats 
till att öka värdet på stödrättigheter i fall 
där det sammanlagda värdet på de 
stödrättigheter som jordbrukaren innehar 
enligt ordningen för grundstöd beräknade 
enligt punkt 2 är lägre än det sammanlagda 
värdet på de stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukaren 
den 31 december 2013 innehade inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
enligt förordning (EG) nr 73/2009. I detta 
syfte ska det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för var och en av den berörda 
jordbrukarens stödrättigheter ökas med en 
andel av skillnaden mellan det 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
inom ramen för grundstödordningen 
beräknat i enlighet med punkt 2 och det 
sammanlagda värdet av stödrättigheter, 
inklusive särskilda stödrättigheter, som 
jordbrukaren den 31 december 2013 
innehade inom ramen för systemet med 
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samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009.

samlat gårdsstöd i enlighet med förordning 
(EG) nr 73/2009. Detta bör även gälla 
småbrukare, eftersom småbruk medför 
miljöfördelar.

Or. ro

Ändringsförslag 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska, på regional nivå om 
så är lämpligt, besluta om vilka årliga 
ändringar som ska göras av rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska, på regional nivå om 
så är lämpligt, besluta om vilka årliga 
ändringar som ska göras av rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får öka trösklarna för de 
nationella tak som avses i artikel 33.1 för 
att prioritera valda stödmottagare på 
nationell nivå, inom ramen för 
definitionen av aktiva jordbrukare, på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. Kommissionen 
ska underrättas om detta beslut före 
den 1 augusti 2013.

Or. it

Ändringsförslag 1077
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av ökningen får en 
medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i 
enlighet med artiklarna 52, 53.1 och 68.1 
b i förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt 
att medlemsstaten har beslutat att inte 
tillämpa det frivilligt kopplade stödet 
enligt avdelning IV i denna förordning på 
de specifika sektorerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1078
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av ökningen får en För beräkningen av ökningen får en 
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medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i enlighet 
med artiklarna 52, 53.1 och 68.1 b i 
förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt att 
medlemsstaten har beslutat att inte tillämpa 
det frivilligt kopplade stödet enligt 
avdelning IV i denna förordning på de 
specifika sektorerna.

medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i enlighet 
med artiklarna 52, 53.1, 68.1 b och under 
kalenderåret 2010 i enlighet med 
förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt att 
medlemsstaten har beslutat att inte tillämpa 
det frivilligt kopplade stödet enligt 
avdelning IV i denna förordning på de 
specifika sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1079
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av ökningen får en 
medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i enlighet 
med artiklarna 52, 53.1 och 68.1 b i 
förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt att 
medlemsstaten har beslutat att inte tillämpa 
det frivilligt kopplade stödet enligt 
avdelning IV i denna förordning på de 
specifika sektorerna.

För beräkningen av ökningen får en 
medlemsstat också beakta det stöd som 
beviljats under kalenderåret 2013 i enlighet 
med artiklarna 52, 53.1, 68.1 b och under 
kalenderåret 2010 i enlighet med 
förordning (EG) nr 73/2009, förutsatt att 
medlemsstaten har beslutat att inte tillämpa
det frivilligt kopplade stödet enligt 
avdelning IV i denna förordning på de 
specifika sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska en 
jordbrukare anses inneha stödrättigheter 
den 31 december 2013 om stödrättigheter

utgår
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har tilldelats eller definitivt överlåtits till 
den jordbrukaren senast den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av stödrättigheter får 
medlemsstater som tillämpade systemet 
med enhetlig arealersättning vid 
beräkningen av ökningen som avses i 
punkt 3 ta hänsyn till det totala värdet av 
systemet med enhetlig arealersättning, 
separata betalningar 2011 eller 2012 eller 
2013, särskilt stöd enligt artiklarna 68.1 b 
och/eller 68.1 c som beviljats till deras 
jordbrukare 2012 eller 2013 och 
kompletterande nationellt direktstöd 2010 
eller 2013, eller får fastställa olika 
enhetsvärden för stödrättigheter för 
hektar åkermark, gräsmark och 
omfattande gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av stödrättigheter får 
medlemsstater som tillämpade systemet 
med enhetlig arealersättning vid 
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beräkningen av ökningen som avses i 
punkt 3 ta hänsyn till det totala värdet av 
systemet med enhetlig arealersättning, 
separata betalningar 2011 eller 2012 eller 
2013, särskilt stöd enligt artiklarna 68.1 b 
och/eller 68.1 c som beviljats till deras 
jordbrukare 2012 eller 2013 och 
kompletterande nationellt direktstöd 2010 
eller 2013, eller får fastställa olika 
enhetsvärden för stödrättigheter för 
hektar åkermark, gräsmark och 
omfattande gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av stödrättigheter får 
medlemsstater som tillämpade systemet 
med enhetlig arealersättning vid 
beräkning av ökningen som avses i 
punkt 3, ta hänsyn till det totala värdet av 
systemet med enhetlig arealersättning, 
separata betalningar 2011 eller 2012 eller 
2013, särskilt stöd enligt artiklarna 68.1 b 
och/eller 68.1 c som beviljats till deras 
jordbrukare 2012 eller 2013 och 
kompletterande nationellt direktstöd 2010 
eller 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som tillämpade 
systemet med enhetlig arealersättning och 
som utnyttjade möjligheten i punkt 2, ska 
använda den del av taket som återstår 
efter det att den punkten tillämpats till att, 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, öka värdet på 
stödrättigheter som tilldelats jordbrukare 
som 2012 erhöll det kompletterande 
nationella direktstödet eller separata 
betalningar.

Or. en

Motivering

Medlemsstater som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning bör också ha möjlighet 
att särskilja värdet av stöd mellan jordbrukare, i likhet med medlemsstater med historiskt 
samlat gårdsstöd.

Ändringsförslag 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I motsatts till artikel 22.3 får
medlemsstater besluta att anpassa 
beräkningen som avses i artikel 22.3 utan 
att ta hänsyn till de särskilda 
stödrättigheter jordbrukarna hade den 31 
december 2013. Medlemsstater som 
utnyttjar denna artikel 22.3 a, får även 
öka enhetsvärdet för stödrättigheter för 
jordbrukare som aktiverat särskilda 
stödrättigheter under 2013. Denna ökning 
får uppgå till högst värdet motsvarande 
det grundstöd som jordbrukaren erhöll på 
grundval av särskilda stödrättigheter 
under 2013. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om det 
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högst tillgängliga beloppet efter 
tillämpning av artikel 22.2 om en 
medlemsstat tillämpar både artikel 22.3 
och artikel 22.3 a, ökningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter, 
överföringar och erfordrad 
minimiverksamhet som jordbrukaren 
måste upprätthålla för att erhålla 
stödrättighetens ökade värde enligt denna 
artikel 22.3 a. Artiklarna 22.5 och 22.6 
ska gälla i tillämpliga delar för denna 
artikel 22.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Milan Zver

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kan variera beroende på 
markanvändning.

Or. sl

Ändringsförslag 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstater som beslutar att 
behålla sina befintliga stödrättigheter i 
enlighet med artikel 18.3 och 18.2 får 
besluta att beräkna värdet på de 
stödrättigheter som innehas av en 
jordbrukare som ett enhetligt värde per 
stödrättighet eller genom att justera värdet 
av de befintliga stödrättigheterna.
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Or. en

Motivering

De medlemsstater som använder en regional modell och som beslutar att behålla sina 
befintliga stödrättigheter bör också ha möjligheten att övergå till ett fast stödbelopp enligt 
tidigare beslut.

Ändringsförslag 1088
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Direktstödnivån per hektar i en 
medlemsstat bör gradvis likriktas med 
hjälp av samma mekanism som 
tillämpades för konvergens mellan 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Så att jordbrukare ska kunna dra nytta av en längre anpassningsperiod.

Ändringsförslag 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 får alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. en
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Ändringsförslag 1090
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 får alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. en

Motivering

Stödet per hektar måste även fortsättningsvis överlåtas åt medlemsstaterna för att därmed 
avspegla skillnaderna i de särskilda typerna av jordbruk.

Ändringsförslag 1091
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Från och med ett ansökningsår som 
medlemsstaten fastställer i 
överenskommelse med kommissionen, ska 
alla stödrättigheter i en medlemsstat eller, 
vid tillämpning av artikel 20, i en region ha
anpassats till ett mer enhetligt enhetsvärde
med beaktande av inverkan i varje 
medlemsstat och behovet av att undvika 
omfattande störningar av jordbrukets 
produktionskapacitet i medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2021 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region

a) ha ett enhetligt enhetsvärde enligt 
artikel 22.1
b) ha ett enhetsvärde som avviker från det 
genomsnittliga enhetsvärdet med högst 
50 %.

Or. en

Ändringsförslag 1093
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2021 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha antingen ett 
enhetligt enhetsvärde enligt artikel 22.1 
eller ett värde som skiljer sig från 
genomsnittsvärdet enligt artikel 22.1 med 
en viss procentsats. 

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna bör ges en viss flexibilitet när det gäller att fastställa takten och slutpunkten 
för reformen. Den tunnelmetod som används för konvergens mellan medlemsstaterna bör 
tillämpas på direktstödet.
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Ändringsförslag 1094
Milan Zver

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2021 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde. Utan att det påverkar 
föregående punkt om artikel 22.1 andra 
stycket tillämpas, ska alla stödrättigheter i 
en medlemsstat eller region ha enhetliga 
enhetsvärden för åkermark, gräsmark och 
permanent betesmark.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör ha möjligheten att ha olika stöd per hektar åkermark och permanent 
betesmark som i artikel 49 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Ändringsförslag 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2021 bör alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2021 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. en

Motivering

Ett viktigt inslag för att övergången till en regional modell ska blir framgångsrik är att ge 
jordbrukare tillräckligt med tid för att anpassa sin affärsmodell och sin verksamhet till den 
nya situationen vad gäller deras stödrättigheter, framför allt i samband med stora 
omfördelningar mellan sektorer och produktionsmodeller. Femårsperioden som föreslås av 
kommissionen är inte tillräckligt lång mot bakgrund av erfarenheter i medlemsstater där 
övergången redan har ägt rum.

Ändringsförslag 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Medlemsstaterna ska senast från och 
med ansökningsåret 2022 ha likriktat 
stödrättigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 1098
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2023 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat, eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region, ha närmat sig, 
åtminstone 90 % av det genomsnittliga 
värdet på rättigheterna i medlemsstaten 
eller regionen i fråga.

Or. es

Motivering

Den interna konvergensen mellan mottagare av stöd bör vara mer begränsad och progressiv. 
Därför är det lämpligt att utvidga fristen för att länderna eller regionerna inte ska uppnå en 
jämn procentsats på region- och medlemsstatsnivå 2019, utan att de åtminstone uppnår den 
fastställda objektiva konvergensnivån.

Ändringsförslag 1099
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Alla stödrättigheter i en medlemsstat 
eller, vid tillämpning av artikel 20, i en 
region ska ha ett enhetligt enhetsvärde 
inom tio år från det år då denna 
förordning genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 1100
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2024 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. bg

Ändringsförslag 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2024 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. en

Motivering

Perioden för övergång till ett fast stödbelopp bör vara tio år.

Ändringsförslag 1102
Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2024 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.
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Or. en

Ändringsförslag 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2028 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. pt

Ändringsförslag 1104
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region a) ha ett enhetligt 
enhetsvärde, eller b) vara högst 40 % lägre 
än det genomsnittliga enhetsvärdet, och 
för dem vars stödrättigheter ligger i nivån 
45 % under det genomsnittliga 
enhetsvärdet för själva det genomsnittliga 
enhetsvärdet, bör det gradvis ökas för att 
nå det genomsnittliga enhetsvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region

a) ha ett enhetligt enhetsvärde,

eller
b) avvika med högst 40 % jämfört med det 
genomsnittliga enhetsvärdet.

Or. it

Ändringsförslag 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region

a) ha ett enhetligt enhetsvärde, eller
b) avvika från det genomsnittliga 
enhetsvärdet med högst 35 %.

Or. fr

Ändringsförslag 1107
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region a) ha ett enhetligt 
enhetsvärde, eller b) vara högst 30 % lägre 
det genomsnittliga enhetsvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region sträva efter ha ett 
enhetligt enhetsvärde, genom att i detta 
avseende tillåta en skillnad på två 
tredjedelar av medlemsstatens eller 
regionens genomsnittliga värde.

Or. es

Motivering

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Ändringsförslag 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska värdet av alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region, ha närmat sig 
åtminstone 25 % av rättigheternas 
genomsnittliga värden i medlemsstaten 
eller regionen i fråga.

Or. es

Motivering

Den interna konvergensen mellan mottagare bör vara mer proportionell till förslaget på 
konvergens mellan länder, det vill säga, mer begränsad och mer progressiv. Därför bör det 
vara tillåtet att medlemsstaterna inte uppnår en jämn procentsats på region- eller 
medlemsstatsnivå 2019, utan att de uppnår, åtminstone, en fastställd ”objektiv” 
konvergensnivå, allt detta med nödvändig flexibilitet för att tillämpa de överenskomna 
faktorerna.

Ändringsförslag 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska värdet av alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region, ha närmat sig 
åtminstone en procentsats, som fastställs 
av medlemsstaten, av rättigheternas 
genomsnittliga värden i medlemsstaten 
eller regionen i fråga.

Or. es
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Motivering

Den interna konvergensen mellan mottagare bör vara mer begränsad och mer progressiv. 
Därför bör det vara tillåtet att medlemsstaterna inte uppnår en jämn procentsats på region-
eller medlemsstatsnivå 2019, utan att de uppnår, åtminstone, en fastställd ”objektiv” 
konvergensnivå.

Ändringsförslag 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast vid utgången av perioden för det 
finansiella perspektivet från och med 
ansökningsåret 2019 ska alla 
stödrättigheter i en medlemsstat eller, vid 
tillämpning av artikel 20, i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 1112
George Lyon, Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 
5 kan medlemsstaterna vid en minskning 
av jordbruksföretagens stödrättigheter 
vidta åtgärder för att se till att nivån för 
de stödrättigheter som ska aktiveras i 
slutet av övergångsperioden är högst 70 % 
lägre än de stödrättigheter som ska 
aktiveras 2014.

Or. en
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Motivering

Detta ger ett alternativ till föredragandens ändringsförslag 56. Medlemsstaterna bör endast 
kunna använda denna typ av korrigeringsmekanismer i extrema fall där en jordbrukare skulle 
förlora 70 % eller mer av stödrättigheterna, för att undvika alltför stora 
omfördelningseffekter vid övergången till en regional modell.

Ändringsförslag 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 
5 ska medlemsstaterna vid en minskning 
av jordbruksföretagens stödrättigheter 
vidta åtgärder för att se till att nivån för 
de stödrättigheter som ska aktiveras 2020 
är högst 30 % lägre än de stödrättigheter 
som ska aktiveras 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1114
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 
5 får medlemsstaterna vid en minskning 
av jordbruksföretagens stödrättigheter 
vidta åtgärder för att se till att nivån för 
de stödrättigheter som ska aktiveras 2019 
är högst 30 % lägre än de stödrättigheter 
som ska aktiveras 2013.

Or. en
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Ändringsförslag 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 
5 får medlemsstaterna vidta åtgärder som 
garanterar, när de belopp som gav upphov 
till stödrättigheterna på företagsnivå 
minskar, att nivån på nämnda belopp 
2019 inte är mer än 20 % lägre än nivån 
2014.

Or. es

Ändringsförslag 1116
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 
5 får medlemsstaterna vid en minskning 
av jordbruksföretagens stödrättigheter 
vidta åtgärder för att se till att nivån för 
de stödrättigheter som ska aktiveras vid en 
tidpunkt som överenskommits med 
medlemsstaten är högst 10 % lägre än de 
stödrättigheter som ska aktiveras den 31 
december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast från och med ansökningsåret 
2024 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. fr

Ändringsförslag 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier införa ett viktningssystem för 
enhetsvärdet på stödrättigheterna med 
utgångspunkt i typen av produktion, 
särskilt i syfte att ta hänsyn till 
inkomstskillnaderna per hektar beroende 
på typen av produktion.

Or. fr

Ändringsförslag 1119
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
kan medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
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nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

nivå. Medlemsstaterna får i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder kan
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Motivering

Stödet per hektar måste även fortsättningsvis överlåtas åt medlemsstaterna för att därmed 
avspegla skillnaderna i de särskilda typerna av jordbruk.

Ändringsförslag 1120
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. I de fall inga 
stödrättigheter fanns den 31 december 
2013, eller då värdet av innehavda 
stödrättigheter den 31 december 2013 är 
lägre än det nationella eller regionala 
medelvärdet enligt artikel 22.1, ska dessa 
stödrättigheter ökas, dock högst med 100 
hektar och med förbehåll för tillgängliga 
medel som ett resultat av minskningar av 
stödrättigheter som den 31 december 2013 
var högre än det nationella eller regionala 
genomsnittet enligt artikel 22.1.

Or. en
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Motivering

En konvergens mot ett enhetsvärde under 2019 kan i vissa fall innebära en alltför stor 
förändring. Därför bör medlemsstater ha tillräckligt med flexibilitet vad gäller den 
konvergenstakt de strävar efter, för att undvika att hota de mest produktiva jordbrukarnas 
livskraft i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1121
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

6. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 5 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå, med beaktande av procentsatsen 
enligt artikel 22.5. Medlemsstaterna ska i 
detta syfte fastställa vilka procentsatser 
och åtgärder som ska vidtas före den 1 
augusti 2013. Dessa åtgärder ska omfatta 
årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna. Procentsatserna och 
etapperna ska fastställas i enlighet med 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som bland annat kan innefatta 
arbetsintensitet.

Or. fr

Motivering

Situationen skiljer sig avsevärt åt mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör ges den 
flexibilitet som krävs när det gäller att fastställa takten och slutpunkten för reformen. De bör 
också ha möjlighet att begränsa jordbrukarnas förluster. Eftersom ett jordbruksföretags 
arbetsintensitet är en viktig aspekt i detta avseende bör den beaktas när valen görs.

Ändringsförslag 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



AM\907854SV.doc 101/167 PE492.793v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

6. Vid tillämpning av punkterna 2, 3 och 5 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå med hänsyn till procentsatsen enligt 
artikel 22.5, i förekommande fall. 
Medlemsstaterna ska i detta syfte fastställa 
vilka åtgärder som ska vidtas före den 1 
augusti 2013. Dessa åtgärder ska omfatta 
årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 31 oktober 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. es
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Motivering

Med tanke på kommissionens frister för antagande av förordningar, är det praktiskt omöjligt 
för Spanien att före den 1 augusti 2013 meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtas för 
tillämpning av den nya stödmodellen. Man föreslår därför att tidsfristen förlängs till den 31 
december 2013.

Ändringsförslag 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 31 december 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. es

Ändringsförslag 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 

6. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 
ska medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, gå över till en 
schablonberäkning av värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller regional 
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nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

nivå. Medlemsstaterna ska i detta syfte 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas före 
den 31 december 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. es

Motivering

Fristen är omöjlig att uppfylla med tanke på vilka datum som handläggningen av detta 
initiativ rör sig inom.

Ändringsförslag 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det i en medlemsstat eller region 
bedrivs uppfödning av nötkreatur, får 
eller get med lite markunderlag per 
jordbruksföretag får medlemsstaten eller 
regionen fastställa stöd till dessa sektorer 
genom de kopplade stöd som fastställs i 
avdelning IV, även i syfte att respektera 
de objektiva och icke diskriminerande 
kriterier som anges i artikel 20. I så fall 
får denna aspekt motiveras inför 
kommissionen för att garantera en ökning 
av procentsatsen för den nationella 
maxgräns som medlemsstaten eller 
regionen får använda till kopplade stöd, 
under förutsättning att de villkor som 
fastställs i artikel 39.3 uppfylls.  

Or. es

Motivering

När det gäller får-, get- och nötkreaturssektorerna är det nödvändigt att uttryckligen visa de 
europeiska institutionerna att vi anser att förslaget till den nya gemensamma 
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jordbrukspolitiken är väsentligen jordbruksinriktad och att man inte har haft i åtanke de 
boskapssektorer som fram till 2013 har mottagit stöd. Dessa sektorer har inte fått en 
proportionerlig och rättvis behandling och därför är det nödvändigt att hitta alternativ som 
inte utesluter dem.

Ändringsförslag 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan den 1 augusti 2016 ska 
medlemsstaterna, med tanke på 
utvecklingen av konvergensprocessen, 
granska vidtagna åtgärder i detta syfte, 
med verkan från den 1 januari året efter 
det datum då granskningen genomförs.

Or. es

Ändringsförslag 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan den 1 augusti 2016 ska 
medlemsstaterna, med tanke på 
utvecklingen av konvergensprocessen, 
granska vidtagna åtgärder i detta syfte, 
med verkan från den 1 januari året efter 
det datum då granskningen genomförs.

Or. es

Motivering

Man planerar en mellanliggande granskning av beslut som fattats för konvergensen i syfte att 
göra lämpliga anpassningar.
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Ändringsförslag 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan den 1 augusti 2016 ska 
medlemsstaterna, med tanke på 
utvecklingen av konvergensprocessen, 
granska vidtagna åtgärder i detta syfte, 
med verkan från den 1 januari året efter 
det datum då granskningen genomförs.

Or. es

Motivering

Granskning för att kontrollera resultat och göra korrigeringar som gör det möjligt att uppnå 
de mål som har föreslagits.

Ändringsförslag 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Konvergens mellan medlemsstater när det 

gäller värdet på stödrättigheter
1. Senast vid utgången av giltighetstiden 
för den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 ska direktstödet vara rättvist fördelat 
inom hela unionen så att fullständig 
konvergens på området för direkt 
inkomststöd till jordbrukare uppnås 
mellan medlemsstaterna.
2. För att uppnå konvergensmålet i 
punkt 1 ska kommissionen senast vid 
slutet av 2012 inge ett förslag där metoden 
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och tidsplanen för genomförandet av detta 
mål fastställs. Förslaget ska innehålla 
mellanliggande grader av konvergens för 
utbetalningar per hektar i syfte att uppnå 
fullständig konvergens vid det 
ovannämnda datumet. 
3. Den konvergens som avses i 
punkterna 1 och 2 ska finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet.
4. Oaktat den konvergens som ska uppnås 
enligt punkt 1 ska hänsyn tas till 
löneskillnaderna och skillnaderna i 
råvarukostnader i medlemsstaterna.  
Kommissionen ska ta med dessa 
skillnader i beräkningen i det förslag som 
avses i punkt 2.

Or. pt

Ändringsförslag 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Systemet med enhetlig arealersättning

1. Genom undantag från kapitel 1 får 
medlemsstater som till och med den 
31 december 2013 tillämpar systemet med 
enhetlig arealersättning enligt 
avdelning V i förordning (EG) nr 
73/2009, bevilja stöd till jordbrukare i 
enlighet med detta kapitel.
2. Den enhetliga arealersättningen ska 
beviljas på årsbasis. Den ska beräknas 
genom att det årliga nationella taket som 
fastställs i enlighet med artikel 28b 
divideras med varje berörd medlemsstats 
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jordbruksareal som fastställs i enlighet 
med artikel 28d.
3. De berörda medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen om de har för 
avsikt att upphöra att tillämpa systemet 
med enhetlig arealersättning före den 1 
augusti det sista tillämpningsåret. Efter 
att ha upphört att tillämpa systemet med 
enhetlig arealersättning ska 
grundstödsordningen tillämpas i 
överensstämmelse med relevanta EU-
regler och EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
1. Medlemsstater som enligt förordning 
(EG) 73/2009 tillämpar den regionala 
modellen får årligen bevilja jordbrukare 
en ersättning för bortfallet av 
bestämmelsen om 5 000 euro vid 
moduleringen. Därutöver får detta belopp 
höjas för små och medelstora jordbruk.
2. För att finansiera detta tilläggsbelopp 
enligt punkt 1 får medlemsstaterna fram 
till den 1 augusti (xx) besluta att använda 
upp till 5 % av det nationella tak som 
avses i bilaga II. Sammanlagt bör 
främjandet av små jordbruk (avdelning V) 
och tilläggsbeloppet enligt denna artikel 
inte överskrida ett tak på 10 % av 
medlemsstatens övre gräns.

Or. de
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Ändringsförslag 1133
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
1. Genom undantag från artikel 22 får 
medlemsstater beräkna värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller 
regional nivå så att enhetsvärdet för 
stödrättigheter närmar sig enhetliga 
nationella eller regionala värden senast 
från och med ansökningsåret 2019. Den 
konvergensmetod som används måste 
åtminstone justera stödrättigheterna 
under 90 % av medelvärdet genom att 
jämna ut en tredjedel av skillnaderna 
mellan deras ursprungliga nivå i enlighet 
med punkt 3 nedan och denna nivå. 
Denna konvergens ska finansieras genom 
att minska stödrättigheterna som 
överstiger det nationella eller regionala 
genomsnittet.
2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
medlemsstater, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, fastställa vilka 
åtgärder som ska vidtas före den 
1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.
De åtgärder som avses i det första stycket 
ska meddelas till kommissionen senast 
den dag som anges i samma stycke.
3. Medlemsstater som tillämpar punkt 1 
ska beräkna det ursprungliga 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
för en enskild jordbrukare med 
hänvisning till det sammanlagda värdet av 
stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren 
innehade den 31 december 2013 inom 
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ramen systemet med samlat gårdsstöd i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009. 
Det sammanlagda värdet av 
stödrättigheter som tilldelats en 
jordbrukare ska minskas med den 
procentuella skillnaden mellan det 
nationella taket i bilaga VIII till 
förordning (EG) nr 73/2009 och det 
nationella taket som fastställs i 
artiklarna 19 eller 20, efter tillämpning av 
den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1. Enhetsvärdet för en 
jordbrukares stödrättigheter ska beräknas 
genom att dividera det sammanlagda 
värdet enligt denna artikel med antalet 
stödrättigheter som jordbrukaren tilldelats 
enligt artikel 21.2.

Or. en

Motivering

En ändring för att skapa partiell men inte fullständig konvergens föreslås för att dämpa 
effekterna av förslaget att närma sig ett enhetligt fast stödbelopp före 2019. I punkt 1 föreslås 
ett närmande. I punkt 2 fastställs åtgärder och tidsplan. Punkt 3 redogör för hur man 
beräknar och fastställer de ursprungliga rättigheterna för 2014 och kopplar samman dem 
med de stödrättigheter som innehades i slutet av 2013, justerat för minskningen av det årliga 
taket och för eventuella arealförändringar.

Ändringsförslag 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
1. Utan att det påverkar artikel 22, får 
medlemsstaterna se till att värdet på 
stödrättigheterna närmar sig en nationell 
eller regional nivå så att enhetsvärdet på 
rättigheterna rör sig delvis, men inte helt, 
mot ett enhetligt värde på nationell eller 
regional nivå från och med 
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ansökningsåret 2019.
2. Vid tillämpning av föregående punkt 
ska medlemsstaterna, genom att agera i 
enlighet med unionsrättens allmänna 
principer, innan den 1 augusti 2013 
fastställa de steg som ska följas. Dessa 
steg ska inkludera årliga progressiva 
ändringar av värdet på stödrättigheterna i 
enlighet med objektiva och icke 
diskriminerande kriterier.
3. De medlemsstater som tillämpar punkt 
1 i denna artikel, ska beräkna det 
inledande totala värdet på stödrättigheter 
utifrån det totala värdet på 
stödrättigheterna, inkluderat särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren 
uppvisar per den 31 december 2013 i 
systemet med samlat gårdsstöd, i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009.  Det 
totala värdet av stödrättigheter som 
tilldelats en jordbrukare, ska minskas 
proportionerligt till differensen mellan det 
nationella tak som fastställs i bilaga VIII 
till förordning (EG) nr 73/2009 och det 
nationella tak som fastställs i artiklarna 
19 eller 20, efter tillämpning av den 
linjära minskning som föreskrivs i artikel 
23.1. Enhetsvärdet på varje jordbrukares 
rättigheter beräknas genom att dividera 
det totala värdet som fastställs enligt 
denna artikel, med antal stödrättigheter 
som har tilldelats denne enligt artikel 
21.2.

Or. es

Motivering

När det gäller medlemsstater där historiska referenser bevaras och jordbruket har mycket 
varierande produktionsinriktningar, kan den omfördelning av fonder mellan mottagare och 
sektorer som den nya stödmodellen innebär, ha stor betydelse för jordbruksföretagens 
ekonomiska genomförbarhet. Därför anser vi att konvergensen mellan stödmottagare måste 
vara mer progressiv och mer begränsad.

Ändringsförslag 1135



AM\907854SV.doc 111/167 PE492.793v01-00

SV

Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
1. Genom undantag från bestämmelserna 
i artikel 22, får medlemsstater välja att gå 
mot en partiell konvergens med sikte på 
att värdet för stödrättigheterna gradvis 
ska närma sig deras enhetliga 
enhetsvärde som fastställts på nationell 
eller regional nivå enligt artikel 22.5.

2. Medlemsstater som utnyttjar den 
möjlighet som ges i punkt 1 ska fastställa 
en gradvis tilltagande kompensation av 
värdet av olika stödrättigheter, inklusive 
särskilda stödrättigheter, som jordbrukare 
innehar 2013, i överensstämmelse med 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, för att proportionellt fördela 
förluster och vinster mellan jordbrukare 
som innehar stödrättigheter, grundat på 
stödrättigheternas värde.
3. Medlemsstater som utnyttjar den 
möjlighet som ges i punkt 1 ska fastställa 
en nationell konvergensplan för 
grundläggande stödrättigheter, där de 
definierar kriterier för att kompensera 
värdet av stödrättigheter som ska 
tillämpas på årsbasis. I den nationella 
konvergensplanen kan ett tak fastställas 
för stödrättigheter på årsbasis. Åtföljande 
besparingar ska användas för att 
påskynda konvergensprocessen för 
stödrättigheter med ett värde som 
understiger det enhetliga enhetsvärdet 
enligt artikel 22.5.
4. De ekonomiska resurser som används i 
konvergensprocessen bör motsvara minst 
40 % av det nationella eller regionala 
taket enligt artikel 19 eller artikel 20, efter 
tillämpning av den linjära minskning som 
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föreskrivs i artikel 23.1.

Or. en

Ändringsförslag 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22b
Tak för systemet med enhetlig 

arealersättning
1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa det årliga 
nationella taket för systemet med enhetlig 
arealersättning genom att dra av de årliga 
belopp som fastställs i enlighet med 
artiklarna 33, 35, 37 och 39 från det 
årliga nationella tak som anges i bilaga 
II. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2
2. För varje medlemsstat och år ska det 
sammanlagda beloppet för stödrättigheter 
inom ramen för systemet med enhetlig 
arealersättning motsvara det nationella 
tak som antas av kommissionen i enlighet 
med punkt 1.
3. Vid ändring av det tak som antagits av 
kommissionen i enlighet med punkt 1 i 
förhållande till det föregående året eller 
då den enhetliga arealersättningen under 
ett visst år överstiger taket som antagits av 
kommissionen i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaten linjärt minska eller öka det 
nationella beloppet per hektar som är 
tillämpligt i den medlemsstaten för att 
säkerställa förenlighet med punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 22c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22c
Areal enligt systemet med enhetlig 

arealersättning
1. En medlemsstats jordbruksareal inom 
ramen för systemet med enhetlig 
arealersättning ska ingå i dess utnyttjade 
jordbruksareal.
2. I detta kapitel avses med utnyttjad 
jordbruksareal den sammanlagda arealen 
för stödberättigade hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2 och 25.3.
3. Utom vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter ska 
jordbrukaren förfoga över de 
stödberättigade hektar som avses i punkt 2 
vid ett datum som medlemsstaten 
fastställer, dock senast vid den tidpunkt 
som fastställts i den medlemsstaten för 
ändring av stödansökan enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22d 
Intern konvergens

1. Genom undantag från artikel 22 får 
medlemsstater beräkna värdet av 
stödrättigheterna på nationell eller 
regional nivå så att enhetsvärdet för 
stödrättigheter närmar sig enhetliga 
nationella eller regionala värden senast 
från och med ansökningsåret 2019. Den 
konvergensmetod som används måste 
åtminstone justera stödrättigheterna 
under 90 % av medelvärdet genom att 
jämna ut en tredjedel av skillnaderna 
mellan deras ursprungliga nivå i enlighet 
med punkt 3 nedan och denna nivå. 
Denna konvergens ska finansieras genom 
att minska stödrättigheterna som 
överstiger det nationella eller regionala 
genomsnittet.
2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
medlemsstater, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, fastställa vilka 
åtgärder som ska vidtas före den 
1 augusti 2013. Dessa åtgärder ska 
omfatta årliga successiva ändringar av 
stödrättigheterna i enlighet med objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.
De åtgärder som avses i det första stycket 
ska meddelas till kommissionen senast 
den dag som anges i samma stycke.
3. Medlemsstater som tillämpar punkt 1 
ska beräkna det ursprungliga 
sammanlagda värdet av stödrättigheterna 
för en enskild jordbrukare med 
hänvisning till det sammanlagda värdet av 
stödrättigheter, inklusive särskilda 
stödrättigheter, som jordbrukaren 
innehade den 31 december 2013 inom 
ramen för systemet med samlat gårdsstöd 
i enlighet med förordning (EG) nr 
73/2009. Det sammanlagda värdet av 
stödrättigheter som tilldelats en 
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jordbrukare ska minskas med den 
procentuella skillnaden mellan det 
nationella taket i bilaga VIII till 
förordning (EG) nr 73/2009 och det 
nationella tak som fastställs i 
artiklarna 19 eller 20, efter tillämpning av 
den linjära minskning som föreskrivs i 
artikel 23.1. Enhetsvärdet för en 
jordbrukares stödrättigheter ska beräknas 
genom att dividera det sammanlagda 
värdet enligt denna artikel med antalet 
stödrättigheter som jordbrukaren tilldelats 
enligt artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 1139
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat får inrätta en 
nationell reserv på nationell eller regional 
nivå. I det syftet ska medlemsstaterna 
under det första år som ordningen för 
grundstöd tillämpas göra en linjär 
procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat får inrätta en 
nationell reserv på nationell eller regional 
nivå. I det syftet ska medlemsstaterna 
under det första år som ordningen för 
grundstöd tillämpas göra en linjär 
procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

Or. en

Ändringsförslag 1141
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna
minskning ska inte vara högre än 3 % 
utom om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet får
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Det står 
medlemsstaterna fritt att vid behov 
tillämpa en alternativ mekanism för linjär
minskning. 

Or. en

Ändringsförslag 1142
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
stödrättigheter från den nationella reserven 
i enlighet med objektiva kriterier och på ett 
sådant sätt att likabehandling av 
jordbrukarna kan garanteras och 
snedvridning av marknaden och 
konkurrensen undviks.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
grundläggande stödrättigheter och det stöd 
som avses i kapitel 2, artiklarna 29, 30, 31 
och 32 i denna förordning, från den 
nationella reserven i enlighet med 
objektiva kriterier och på ett sådant sätt att 
likabehandling av jordbrukarna kan 
garanteras och snedvridning av marknaden 
och konkurrensen undviks.

Or. en

Ändringsförslag 1143
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd och det stöd som 
avses i kapitel 2, artiklarna 29, 30, 31 och 
32 i denna förordning tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

Or. en

Ändringsförslag 1144
James Nicholson, Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % 
utom om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven.
Medlemsstaterna ska på regional nivå om
så är lämpligt, fastställa den minskning 
som ska tillämpas 2014 och får vid behov 
genomföra ytterligare minskningar under 
de närmaste åren.

Or. en

Motivering

Den minskning som ska genomföras för att finansiera den nationella reserven bör fastställas 
av medlemsstater och regioner.

Ändringsförslag 1145
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % 
utom om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. 
Medlemsstaterna ska fastställa den 
minskning som ska tillämpas 2014 och får 
genomföra ytterligare minskningar under 
de närmaste åren om så är nödvändigt.
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Or. en

Motivering

Minskningen av den nationella reserven bör anpassas till efterfrågan snarare än att 
begränsas av en godtycklig procentsats och en bestämmelse bör införas för att tillgodose 
efterfrågan under de närmaste åren.

Ändringsförslag 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. För år
2014 ska denna minskning inte vara högre 
än 5 % utom om så är nödvändigt för att 
täcka tilldelningsbehoven enligt punkt 4.
Från budgetåret 2015 får 
medlemsstaterna varje år fastställa 
minskningströskeln med utgångspunkt i 
tilldelningsbehoven.

Or. en

Ändringsförslag 1147
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
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linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. För 
2014 ska denna minskning inte vara högre 
än 3 % utom om så är nödvändigt för att 
täcka tilldelningsbehoven enligt punkt 4.
För de efterföljande åren får 
medlemsstaterna fastställa 
minskningströskeln årligen med 
utgångspunkt i tilldelningsbehoven.

Or. bg

Ändringsförslag 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas. I det 
syftet ska medlemsstaterna göra en linjär 
procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. För 
2014 ska denna minskning inte vara högre 
än 3 % utom om så är nödvändigt för att 
täcka tilldelningsbehoven enligt punkt 4.
Under de följande åren får 
medlemsstaterna varje år fastställa 
minskningströskeln på grundval av 
tilldelningsbehoven.

Or. en

Motivering

I och med övergången till en regional modell kommer den nationella reserven inte 
nödvändigtvis att behövas efter det första genomförandeåret. Medlemsstater bör tillåtas välja 
den procentsats som är mest lämpad för deras behov, även 0 % om det inte behövs någon 
finansiering.
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Ändringsförslag 1149
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat eller, om artikel 
6.2 a tillämpas, region, ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014. Medlemsstater eller regioner får 
göra en linjär procentuell minskning av 
taket för grundstödordningen på nationell 
eller regional nivå varje år för att 
finansiera den nationella reserven. Den 
årliga minskningen får fastställas av 
medlemsstaten eller regionen. 

Or. en

Ändringsförslag 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna 
minskning ska inte vara högre än 3 %, 
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om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

utom om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 5aa för år 
2014.

Or. en

Ändringsförslag 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater får öka trösklarna för 
de nationella tak som avses i artiklarna 
33.1 eller 35.1 för att prioritera valda 
stödmottagare på nationell nivå, inom 
ramen för definitionen av aktiva 
jordbrukare, på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier och med 
tanke på den sociala, ekonomiska, 
miljömässiga och landskapstypiska 
betydelsen av vissa odlingar. 
Kommissionen ska underrättas om detta 
beslut före den 1 augusti 2013.

Or. it

Ändringsförslag 1152
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som 
prioritering tilldela unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

utgår

I första stycket avses med unga 
jordbrukare som etablerar 
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jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som 
prioritering tilldela unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

utgår

I första stycket avses med unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 



PE492.793v01-00 124/167 AM\907854SV.doc

SV

personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1154
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som 
prioritering tilldela unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

utgår

I första stycket avses med unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som 
prioritering tilldela unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

utgår

I första stycket avses med unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1156
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna får på nationell eller 
regional nivå utnyttja den nationella 
reserven till att som prioritering tilldela 
unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna får utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela nya aktörer och unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

Or. en

Motivering

Den nationella reserven bör inte begränsas till unga jordbrukare utan även kunna användas 
av nya aktörer inom jordbruket.

Ändringsförslag 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna får utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.
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Or. en

Motivering

Andra pelarens åtgärder för unga jordbrukare är mer effektiva för att stödja och uppmuntra 
nya aktörer, därför bör åtgärder under den första pelaren vara frivilliga för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1159
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare och nya aktörer
som etablerar jordbruksverksamhet 
grundläggande stödrättigheter och det stöd 
som avses i kapitel 2, artiklarna 29, 30, 31 
och 32 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare och nya 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1161
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George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare och nya aktörer 
som etablerar jordbruksverksamhet 
stödrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1162
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela nya jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I första stycket avses med unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet 
jordbrukare som uppfyller villkoret i artikel 
36.2 och som inte bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 

I första stycket avses med unga jordbrukare 
eller nya jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
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egen risk och som inte kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I första stycket avses med unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet 
jordbrukare som uppfyller villkoret i artikel 
36.2 och som inte bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk och som inte kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

I första stycket avses med unga jordbrukare 
och nya aktörer som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 i 
tillämpliga fall och som inte bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk och som inte kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
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personens jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1165
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I första stycket avses med unga
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet jordbrukare som 
uppfyller villkoret i artikel 36.2 och som 
inte bedrivit jordbruksverksamhet i eget 
namn och på egen risk och som inte 
kontrollerat en juridisk person som 
bedriver jordbruksverksamhet under de 
fem år som föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

I första stycket avses med nya jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet 
jordbrukare som uppfyller villkoret i artikel 
36.2 och som inte bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk och som inte kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten. När det gäller en 
juridisk person får den eller de fysiska 
personer som kontrollerar den juridiska 
personen inte ha bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk eller inte ha kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den juridiska 
personens jordbruksverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 1166
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
objektiva kriterier för unga jordbrukare 
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enligt artikel 2.1 u i förordning (EU) nr 
[..] [landsbygdsutveckling] för att vara 
berättigad till stöd från den nationella 
reserven.

Or. en

Motivering

För att se till att den nationella reserven tilldelas på ett lämpligt sätt till unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet krävs det att vissa objektiva kriterier införlivas, som till 
exempel utbildningsbevis och möjligen inkomstgränser i de kvalificerande kraven.

Ändringsförslag 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
objektiva kriterier för unga jordbrukare 
enligt artikel 2.1 u i förordning (EU) nr 
[..] [landsbygdsutveckling] för att vara 
berättigad till stöd från den nationella 
reserven.

Or. en

Ändringsförslag 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får utnyttja den 
nationella reserven till att tilldela 
stödrättigheter till aktiva jordbrukare som 
inte uppfyller villkoren i artikel 21.2. 
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Or. en

Ändringsförslag 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska använda den 
nationella reserven för att

5. Medlemsstaterna får använda den 
nationella reserven för att

Or. es

Ändringsförslag 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får använda den 
nationella reserven för att

5. Medlemsstaterna får använda den 
nationella eller regionala reserven för att

Or. en

Ändringsförslag 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
syfte att säkerställa att jordbruksmark inte 
läggs ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar,
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formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

Or. en

Ändringsförslag 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
syfte att säkerställa att jordbruksmark inte 
läggs ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar,

Or. en

Ändringsförslag 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
syfte att säkerställa att jordbruksmark inte 
läggs ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar,
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jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

Or. en

Ändringsförslag 1174
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
syfte att säkerställa att jordbruksmark inte 
läggs ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar,

Or. en

Ändringsförslag 1175
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden i syfte att säkerställa att 
jordbruksmark inte läggs ned och/eller i 
syfte att kompensera jordbrukare för 
specifika nackdelar i de områdena,

Or. lv
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Ändringsförslag 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte 
läggs ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till unga 
jordbrukare som etablerar sin 
jordbruksverksamhet efter 
den 15 maj 2014. För tillämpningen av 
punkt 5 ai avses med unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet 
jordbrukare som inte bedrivit 
jordbruksverksamhet i eget namn och på 
egen risk och som inte kontrollerat en 
juridisk person som bedriver 
jordbruksverksamhet under de fem år som 
föregår inledandet av den nya 
jordbruksverksamheten,

Or. en

Ändringsförslag 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram, i syfte att säkerställa 
att jordbruksmark inte läggs ned och/eller i 
syfte att kompensera jordbrukare för 
specifika nackdelar i de områdena,

Or. fr
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Ändringsförslag 1178
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention, i syfte 
att säkerställa att jordbruksmark inte läggs 
ned och/eller i syfte att kompensera 
jordbrukare för specifika nackdelar i de 
områdena,

a) tilldela stödrättigheter till jordbrukare i 
områden som omfattas av 
omstrukturerings- och/eller 
utvecklingsprogram som rör någon av 
formerna för offentlig intervention eller
som är av särskild betydelse för 
kulturarvet och kulturlandskapet (t.ex. 
fruktodlingar på ängsmark som också har 
betydelse för miljön), i syfte att säkerställa 
att jordbruksmark inte läggs ned och/eller i 
syfte att kompensera jordbrukare för 
specifika nackdelar i de områdena,

Or. de

Ändringsförslag 1179
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som etablerade sin jordbruksverksamhet 
under de föregående fem åren efter att ha 
erhållit stödrättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som etablerar sin jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1181
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som etablerar sin jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1182
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som etablerar sin jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till unga 
jordbrukare och/eller jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1184
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stöd till jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1185
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som etablerar sin jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) tilldela stödrättigheter till 
jordbrukare som är verksamma i områden 
där man odlar grödor som är skyddade av 
särskilda skyddsprogram som förbjuder 
alternativa grödor och föryngring och 
omställning av odlingarna. 

Or. it

Ändringsförslag 1187
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som 2011 uppfyllde kraven på att vara en 
aktiv jordbrukare enligt artikel 4.1 c och 
artikel 9, men som inte erhöll eller inte 
aktiverade en stödrättighet inom ramen 
för det föregående systemet med samlat 
gårdsstöd. Detta ska göras i enlighet med 
objektiva kriterier och på ett sådant sätt 
att likabehandling av jordbrukarna kan 
garanteras och snedvridning av 
marknaden och konkurrensen undviks.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 



PE492.793v01-00 140/167 AM\907854SV.doc

SV

som arrenderade eller köpte mark som 
inte anmälts enligt artikel 26.1 under de 
två föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 1189
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som arrenderade eller köpte mark som 
inte anmälts enligt artikel 26.1 under de 
två föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 1190
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som befinner sig i en särskild situation,

Or. en

Ändringsförslag 1191
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som befinner sig i en särskild situation,

Or. en

Ändringsförslag 1192
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) under det första året som 
grundstödordningen tillämpas får nya 
medlemsstater eller regioner använda den 
nationella reserven för att, enligt 
objektiva kriterier och på ett sådant sätt 
att likabehandling av jordbrukarna kan 
garanteras och snedvridning av 
marknaden och konkurrensen undviks, 
fördela stödrättigheter till jordbrukare 
som bedriver jordbruksverksamhet och 
som befinner sig i en särskild situation på 
grund av övergången till 
grundstödordningen,

Or. en

Ändringsförslag 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) linjärt öka värdet på stödrättigheter inom 
ramen för grundstödordningen på nationell 
eller regional nivå om den nationella 

b) linjärt öka värdet på stödrättigheter inom 
ramen för grundstödordningen på nationell 
eller regional nivå, förutsatt att tillräckliga 
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reserven överskrider 3 % under ett visst 
år, förutsatt att tillräckliga belopp finns 
kvar för tilldelningar i enlighet med punkt 
4, med led a i denna punkt samt med 
punkt 7.

belopp finns kvar för tilldelningar i 
enlighet med punkt 4, med led a i denna 
punkt samt med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1194
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) linjärt öka värdet på stödrättigheter 
inom ramen för grundstödordningen på 
nationell eller regional nivå om den 
nationella reserven överskrider 3 % under 
ett visst år, förutsatt att tillräckliga belopp 
finns kvar för tilldelningar i enlighet med 
punkt 4, med led a i denna punkt samt med 
punkt 7.

b) öka värdet på stödrättigheter inom 
ramen för grundstödordningen på nationell 
eller regional nivå om den nationella 
reserven överskrider 3 % under ett visst år, 
förutsatt att tillräckliga belopp finns kvar 
för tilldelningar i enlighet med punkt 4, 
med led a i denna punkt samt med punkt 7.

Or. en

Ändringsförslag 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) täcka de årliga behoven i enlighet med 
artikel 37.2 och artikel 51.1 eller årligen 
anpassa värdet av stödrättigheterna inom 
ramen för grundstödordningen. Den del 
av den nationella eller regionala reserven 
som avses i artikel 24.1a kan endast 
användas för detta ändamål.
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Or. en

Ändringsförslag 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) för att täcka det årliga behovet enligt 
artikel 37.2 och artikel 51.1 eller för att 
anpassa värdet av stödrättigheterna enligt 
grundstödsförordningen eller för att 
årligen kompensera jordbrukarna för 
bortfallet av det i artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr 73/2009 beslutade generella 
avdraget på 5 000 euro, som kan höjas för 
små jordbruk med ett fyllnadsstöd. 
Andelen av den nationella eller regionala 
reserven enligt artikel 24.1a får enbart 
användas för dessa ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 1197
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) för att täcka det årliga behovet enligt 
artikel 37.2 och artikel 51.1 eller för att 
årligen anpassa värdet av 
stödrättigheterna enligt 
grundstödförordningen eller för att 
kompensera jordbrukare för bortfallet av 
det i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 
73/2009 beslutade generella avdraget på 
5 000 euro, som kan höjas för små 
jordbruk med ett fyllnadsstöd. Andelen av 
den nationella eller regionala reserven 
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enligt artikel 24.1a får enbart användas 
för dessa ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 1198
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska besluta om 
prioriteringarna av olika 
användningsområden för den nationella 
reserven.

Or. en

Ändringsförslag 1199
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska besluta om 
prioriteringarna av olika 
användningsområden för den nationella 
reserven.

Or. en

Ändringsförslag 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska besluta om 
prioriteringarna av olika 
användningsområden för den nationella 
reserven.

Or. en

Ändringsförslag 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som inledde sin jordbruksverksamhet 
efter 2011 och som är verksamma inom 
samtliga jordbrukssektorer, 

Or. ro

Ändringsförslag 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 a
ska medlemsstaterna fastställa värdet på 
stödrättigheter som tilldelas till jordbrukare 
på grundval av det nationella eller 
regionala medelvärdet för stödrättigheter 
under tilldelningsåret.

6. Om punkt 5 aa och a tillämpas, ska 
värdet på de stödrättigheter som tilldelas 
jordbrukare för varje berört år motsvara 
det enhetsvärde som fastställs i artikel 
22.1 eller i tillämpliga fall artikel 22.2 
eller artikel 22.4 a.

Or. en
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Ändringsförslag 1203
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska genomföra en linjär 
minskning av stödrättigheterna om den 
nationella eller regionala reserven inte är 
tillräcklig för att täcka de fall som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 1204
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7– stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska genomföra en linjär 
minskning av stödrättigheterna om den 
nationella eller regionala reserven inte är 
tillräcklig för att täcka de fall som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska genomföra en linjär 
minskning av stödrättigheterna, om den 
nationella eller regionala reserven inte är 
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tillräcklig för att täcka de fall som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) den nationella reserven fylls dessutom 
på genom de belopp som är ett resultat av 
inte aktiverade stödrättigheter enligt 
artikel 26.1 i en ansökan för det 
innevarande året inklusive stöd enligt 
artikel 29.1.

Or. de

Motivering

Medel enligt kapitel 2 som inte aktiverats för stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön bör kunna överföras till den nationella reserven.

Ändringsförslag 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
en tvåårsperiod, utom vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter,

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
två efterföljande år, utom vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter,

Or. es
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Motivering

I överensstämmelse med led a

Ändringsförslag 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
en tvåårsperiod, utom vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter,

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
två efterföljande år, utom vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter,

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med led a föreslås det att de två åren ska vara efterföljande.

Ändringsförslag 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
en tvåårsperiod, utom vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter,

b) varje stödrättighet som inte har 
aktiverats i enlighet med artikel 25 under 
två efterföljande år, utom vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter,

Or. es

Ändringsförslag 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
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Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) tillämpning av artikel 11.

Or. en

Motivering

I likhet med ändringsförslaget som läggs fram för artikel 11.3 a (ny) i enlighet med vilken 
belopp dras av genom att införa ett övre tak, kan detta även användas för den nationella 
reserven.

Ändringsförslag 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) stödrättigheter som inte har aktiverats 
enligt artikel 25.1, som fastställts i 
enlighet med artikel 37.1 samt inte har 
använts för att finansiera stöd till unga 
jordbrukare och fastställts enligt 
artikel 39.5 och inte har använts för att 
finansiera det frivilligt kopplade stödet 
under det innevarande året.

Or. en

Motivering

Ska införlivas som artikel 24.1e.

Ändringsförslag 1212
Juozas Imbrasas
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) stödrättigheter som inte har aktiverats 
enligt artikel 25.1, som fastställts i 
enlighet med artikel 37.1 samt inte har 
använts för att finansiera stöd till unga 
jordbrukare och fastställts enligt 
artikel 39.5 och inte har använts för att 
finansiera det frivilligt kopplade stödet 
under det innevarande året.

Or. en

Ändringsförslag 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den nationella reserven ska vidare 
fyllas på genom medel som är ett resultat 
av icke aktiverade stödrättigheter 
inklusive stöd enligt artikel 29.1 som inte 
har aktiverats enligt artikel 26.1 i en 
förklaring för det innevarandet året.

Or. de

Ändringsförslag 1214
James Nicholson

Förslag till förordning
Kapitel 1 – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av systemet för grundstöd Genomförande av systemet för samlat 
gårdsstöd
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Or. en

Ändringsförslag 1215
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för systemet med 
grundstöd ska beviljas till jordbrukare vid 
aktivering, genom deklaration i enlighet 
med artikel 26.1, av en stödrättighet per 
stödberättigande hektar i den medlemsstat 
där den har tilldelats. Aktiverade 
stödrättigheter ska berättiga till årlig 
utbetalning av de belopp som fastställs där, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införande av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artiklarna 7, 
37.2 och 51.1 samt eventuella minskningar 
och uteslutningar som ska tillämpas i 
enlighet med förordning (EU) nr […][den 
horisontella förordningen].

1. Stöd inom ramen för systemet med 
grundstöd ska beviljas till jordbrukare vid 
aktivering, genom deklaration i enlighet 
med artikel 26.1, av en stödrättighet per 
stödberättigande hektar i den medlemsstat 
där den har tilldelats. Aktiverade 
stödrättigheter ska berättiga till årlig 
utbetalning av de belopp som fastställs där, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar i 
enlighet med artiklarna 7, 37.2 och 51.1 
samt eventuella minskningar och 
uteslutningar som ska tillämpas i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för systemet med
grundstöd ska beviljas till jordbrukare vid 
aktivering, genom deklaration i enlighet 
med artikel 26.1, av en stödrättighet per 
stödberättigande hektar i den medlemsstat 
där den har tilldelats. Aktiverade 
stödrättigheter ska berättiga till årlig 

1. Stöd inom ramen för systemet med
samlat gårdsstöd ska beviljas till 
jordbrukare vid aktivering, genom 
deklaration i enlighet med artikel 26.1, av 
en stödrättighet per stödberättigande hektar 
i den medlemsstat där den har tilldelats. 
Aktiverade stödrättigheter ska berättiga till 
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utbetalning av de belopp som fastställs där, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införande av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artiklarna 7, 
37.2 och 51.1 samt eventuella minskningar 
och uteslutningar som ska tillämpas i 
enlighet med förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen].

årlig utbetalning av de belopp som 
fastställs där, utan att detta påverkar 
tillämpningen av finansiell disciplin, 
gradvis stödminskning och införande av 
övre tak, linjära minskningar i enlighet 
med artiklarna 7, 37.2 och 51.1 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 1217
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) all areal som under 2008 berättigade till 
utbetalningar inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd eller systemet med 
enhetlig arealersättning enligt avdelning III 
respektive avdelning IV A i förordning nr 
(EG)1782/2003, och som

b) all areal som under 2008 berättigade till 
utbetalningar inom ramen för det befintliga 
systemet med samlat gårdsstöd eller 
systemet med enhetlig arealersättning 
enligt avdelning III respektive avdelning 
IV A i förordning nr (EG)1782/2003, och 
som

Or. en

Ändringsförslag 1218
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar, har 
beskogats i enlighet med artikel 31 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 43 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 eller 

ii) under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar, har 
beskogats i enlighet med eller i 
överensstämmelse med målen i artikel 31 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 43 i 
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artikel 23 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
eller inom ramen för en nationell ordning 
vars villkor är förenliga med artikel 43.1, 
43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 
1698/2005 och artikel 23 i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling], eller

förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 
23 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] eller inom 
ramen för en nationell ordning vars villkor 
är förenliga med artikel 43.1, 43.2 och 43.3 
i förordning (EG) nr 1698/2005 och artikel 
23 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling], eller

Or. en

Ändringsförslag 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för systemet med 
grundstöd ska beviljas till jordbrukare vid 
aktivering, genom deklaration i enlighet 
med artikel 26.1, av en stödrättighet per 
stödberättigande hektar i den medlemsstat 
där den har tilldelats. Aktiverade 
stödrättigheter ska berättiga till årlig 
utbetalning av de belopp som fastställs där, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införande av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artiklarna 7, 
37.2 och 51.1 samt eventuella minskningar 
och uteslutningar som ska tillämpas i 
enlighet med förordning (EU) nr […][den 
horisontella förordningen].

1. Stöd inom ramen för systemet med 
grundstöd ska beviljas till jordbrukare vid 
aktivering, genom deklaration i enlighet 
med artikel 26.1, av en stödrättighet per 
stödberättigande hektar i den medlemsstat 
där den har tilldelats. Aktiverade 
stödrättigheter ska berättiga till årlig 
utbetalning av de belopp som fastställs där, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införande av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artiklarna 7,
37.2 och 51.1 samt eventuella minskningar 
och uteslutningar som ska tillämpas i 
enlighet med förordning (EU) nr […][den 
horisontella förordningen]. Genom 
undantag får medlemsstater som 
tillämpar systemet med enhetlig 
arealersättning under 2013 fortsätta att 
tillämpa modellen för att genomföra 
grundstödet.

Or. en
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Ändringsförslag 1220
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) eller den totala areal som i första 
hand av naturskyddsskäl används som 
betesmark och/eller skördas

Or. de

Ändringsförslag 1221
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) mark kommer att klassas som 
stödberättigade hektar om högst 10 % av 
hektaren, vilket medlemsstaterna eller 
regionerna beslutar enligt 
klassificeringen av mark per skifte, 
definieras som mark eller inslag som inte 
är berättigade till stöd enligt förordning 
1782/2003

Or. en

Motivering

Mark som inte är berättigat till stöd kan omfatta buskskog, träd, otillgänglig eller övergiven 
ljung, örnbräken, våtmark, häckar, bankar, stenmurar, stigar och så vidare.

Ändringsförslag 1222
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de ändamål som avses i led a i första 
stycket får medlemsstaterna, enligt 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, ansöka om en 
nedsättningskoefficient för att bestämma 
arealens storlek, enligt artikel 4.1h.

Or. de

Motivering

Innebär större flexibilitet för medlemsstaterna. Möjlighet för medlemsstaterna att skilja 
mellan olika typer av mark genom att använda en nedsättningskoefficient för extensiva 
arealer. Detta bör bidra till att undvika att prisnivån per hektar försvagas i oproportionerligt 
hög omfattning i en medlemsstat/region.

Ändringsförslag 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket led a ska 
ett jordbruksföretags jordbruksareal som 
även används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet betraktas som en 
areal som huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, om 
jordbruksverksamheten kan bedrivas utan 
att väsentligt hindras av den andra 
verksamhetens intensitet, beskaffenhet, 
varaktighet eller tidpunkt. Medlemsstaterna 
ska fastställa kriterier för tillämpningen av 
detta stycke på sina respektive territorier.

Vid tillämpning av första stycket led a ska 
ett jordbruksföretags jordbruksareal som 
även används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet betraktas som en 
areal som huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, om 
jordbruksverksamheten kan bedrivas utan 
att väsentligt hindras av den andra 
verksamhetens intensitet, beskaffenhet, 
varaktighet eller tidpunkt. Dessutom kan 
en jordbruksareal uteslutas som en 
stödberättigad hektar om arealens främsta 
funktion inte är jordbruk.
Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för 
tillämpningen av detta stycke på sina 
respektive territorier.

Or. en
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Ändringsförslag 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket led a ska 
ett jordbruksföretags jordbruksareal som 
även används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet betraktas som en 
areal som huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, om 
jordbruksverksamheten kan bedrivas utan 
att väsentligt hindras av den andra 
verksamhetens intensitet, beskaffenhet, 
varaktighet eller tidpunkt. Medlemsstaterna 
ska fastställa kriterier för tillämpningen av 
detta stycke på sina respektive territorier.

Vid tillämpning av första stycket led a ska 
ett jordbruksföretags jordbruksareal som 
även används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet betraktas som en 
areal som huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, om 
jordbruksverksamheten kan bedrivas utan 
att väsentligt hindras av den andra 
verksamhetens intensitet, beskaffenhet, 
varaktighet eller tidpunkt. Även arealer 
där jordbruksverksamhet som bedrivs i 
syfte att skydda natur eller biologisk 
mångfald betraktas som arealer som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet. Medlemsstaterna 
ska fastställa kriterier för tillämpningen av 
detta stycke på sina respektive territorier.

Or. en

Motivering

Grundstödsordningen bör inte hindra syftet att skydda naturkapital.

Ändringsförslag 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De arealer som inte är produktiva 
utifrån ett jordbruksperspektiv eller som 
inte har samband med minsta intensitet 
för stödberättigande, antal djurenheter 
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per hektar.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att så noga som möjligt precisera definitionen på stödberättigande hektar 
genom att avgränsa de jordbruksarealer som används för jordbruks- och/eller 
boskapsproduktion.

Ändringsförslag 1226
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna respektive 
regionerna får vid tillämpning av artikel 
20 utesluta specifika permanenta grödor 
från antalet ”stödberättigade hektar”.

Or. de

Ändringsförslag 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller särskilda stödrättigheter 
aktiveras dessa under förutsättning att 
jordbrukaren motiverar att han eller hon 
bibehåller 50 % av boskapsverksamheten 
för vilken rättigheterna tilldelades.

Or. es

Motivering

Om ändringsförslaget gällande skapandet av en undantagssituation för boskapsföretag utan 
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mark godkänns, är det nödvändigt att beakta formen för aktivering och motivering av de 
särskilda stödrättigheterna.

Ändringsförslag 1228
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får i välgrundade fall 
tillåta jordbrukaren att ändra sin 
deklaration förutsatt att denne håller fast 
åtminstone vid det antal hektar som 
motsvarar stödrättigheterna och iakttar 
villkoren för beviljande av grundstöd för 
den aktuella arealen.

2. Medlemsstaterna får i välgrundade fall 
tillåta jordbrukaren att ändra sin 
deklaration för att deklarera arealer som 
för närvarande inte är stödberättigande 
förutsatt att denne håller fast åtminstone 
vid det antal hektar som motsvarar 
stödrättigheterna och iakttar villkoren för 
beviljande av grundstöd för den aktuella 
arealen.

Or. fr

Ändringsförslag 1229
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödrättigheter får endast överlåtas till 
en jordbrukare som är etablerad i samma 
medlemsstat, med undantag för 
överlåtelse genom faktiskt eller förtida 
arv.

1. Stödrättigheter får endast överlåtas när 
stödberättigade hektar för vilka 
stödrättigheterna har aktiverats överlåts 
genom försäljning, arrende eller arv.
Överlåtelsen av stödrättigheterna ska 
kopplas direkt till överlåtelsen av mark. 

Or. en

Ändringsförslag 1230
Michel Dantin
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödrättigheter får endast överlåtas till 
en jordbrukare som är etablerad i samma 
medlemsstat, med undantag för överlåtelse 
genom faktiskt eller förtida arv.

1. Stödrättigheter får endast överlåtas till 
en jordbrukare som är etablerad i samma 
medlemsstat, med undantag för överlåtelse 
genom faktiskt eller förtida arv. Denna 
överlåtelse måste ske utan kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 1231
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även vid faktiskt eller förtida arv får 
emellertid stödrättigheter endast användas 
i den medlemsstat där stödrättigheterna 
fastställdes.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1232
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödrättigheter kan endast överlåtas 
inom samma region eller mellan regioner 
i en medlemsstat där det värde på 
stödrättigheter per hektar som följer av 
tillämpning av antingen artikel 22.1 eller 
artikel 22.2 är detsamma.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1233
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om stödrättigheter säljs utan mark får 
medlemsstaterna, i enlighet med de 
allmänna principerna i 
unionslagstiftningen, besluta att en del av 
de sålda stödrättigheterna ska återgå till 
den nationella reserven eller att deras 
enhetsvärde minskas till förmån för den 
nationella reserven.

Or. en

Ändringsförslag 1234
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta nödvändiga krav 
avseende anmälan av överföring av 
stödrättigheter till de nationella 
myndigheterna och de tidsfrister inom 
vilka denna anmälan ska göras. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1235
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Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure eller 
exceptionella omständigheter får en 
jordbrukare inte överföra sina 
stödrättigheter utan mark förrän efter det 
att jordbrukaren har använt 100 % 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 
grundstödordningen tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1236
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av force majeure eller 
exceptionella omständigheter får en 
jordbrukare inte överföra sina 
stödrättigheter utan mark förrän efter det 
att jordbrukaren har använt 100 % 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 
grundstödordningen tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 28 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) regler för stödberättigande och tillträde 
till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
jordbruksföretaget,

a) regler för stödberättigande och tillträde 
till systemet med samlat gårdsstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
jordbruksföretaget,

Or. en

Ändringsförslag 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa för tilldelning av stödrättigheter 
till jordbrukare som inte aktiverade någon 
stödrättighet under 2011 eller som under 
2011 inte begärde stöd inom ramen för 
ordningen för enhetlig arealersättning 
enligt föreskrifterna i artikel 21.2, samt för 
tilldelning av stödrättigheter vid 
tillämpning av den avtalsklausul som avses 
i artikel 21.3,

e) de kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa, om de beslutar att tilldela 
stödrättigheter till jordbrukare som inte 
aktiverade någon stödrättighet under något 
av åren 2009, 2010 eller 2011 eller som
under något av åren 2009, 2010 eller 2011 
inte begärde stöd inom ramen för 
ordningen för enhetlig arealersättning 
enligt artikel 21.2 samt för tilldelning av 
stödrättigheter vid tillämpning av den 
avtalsklausul som avses i artikel 21.3, med 
undantag för nya aktörer och unga 
jordbrukare,

Or. en
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Ändringsförslag 1239
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 28 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa för tilldelning av stödrättigheter 
till jordbrukare som inte aktiverade någon 
stödrättighet under 2011 eller som under 
2011 inte begärde stöd inom ramen för 
ordningen för enhetlig arealersättning 
enligt föreskrifterna i artikel 21.2, samt för 
tilldelning av stödrättigheter vid 
tillämpning av den avtalsklausul som avses 
i artikel 21.3,

e) kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa när de beslutar att tilldela 
stödrättigheter till jordbrukare som inte 
aktiverade någon stödrättighet under 
perioden från 2009 till 2011 eller som 
under perioden från 2009 till 2011 inte 
begärde stöd inom ramen för ordningen för 
enhetlig arealersättning, nationella 
tilläggsutbetalningar till direktstöd, 
särskilt stöd och/eller arealbaserade 
landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt 
föreskrifterna i artikel 21.2, samt för 
tilldelning av stödrättigheter vid 
tillämpning av den avtalsklausul som avses 
i artikel 21.3,

Or. bg

Ändringsförslag 1240
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
1. Medlemsstater som till och med den 
31 december 2013 tillämpar systemet för 
enhetlig arealersättning enligt 
avdelning V i förordning (EG) nr 
73/2009, får bevilja stöd till jordbrukare i 
enlighet med detta kapitel.
2. Den enhetliga arealersättningen ska 
beviljas på årsbasis. Den ska beräknas 
genom att den årliga finansieringsram 
som fastställs i enlighet med artikel 19 i 
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denna förordning divideras med varje ny 
medlemsstats jordbruksareal som 
fastställs i enlighet med artikel 25 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1241
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
1. Medlemsstater som till och med den 
31 december 2013 tillämpar systemet för 
enhetlig arealersättning enligt 
avdelning V i förordning (EG) nr 
73/2009, får bevilja stöd till jordbrukare i 
enlighet med detta kapitel.
2. Den enhetliga arealersättningen ska 
beviljas på årsbasis. Den ska beräknas 
genom att den årliga finansieringsram 
som fastställs i enlighet med artikel 19 i 
denna förordning divideras med varje ny 
medlemsstats jordbruksareal som 
fastställs i enlighet med artikel 25 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1242
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
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Medlemsstaterna får före den 1 augusti 
2013 besluta att tillämpa ordningen för 
grundstöd utan stödrättighet.

Or. bg

Ändringsförslag 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL 1a
SYSTEM MED ENHETLIG 

AREALERSÄTTNING
Artikel 28a

Systemet med enhetlig arealersättning
1. Genom undantag från kapitel 1 får 
medlemsstater som till och med den 
31 december 2013 tillämpar systemet med 
enhetlig arealersättning enligt 
avdelning V i förordning (EG) nr 
73/2009, bevilja stöd till jordbrukare i 
enlighet med detta kapitel.
2. Den enhetliga arealersättningen ska 
beviljas på årsbasis. Den ska beräknas 
genom att det årliga nationella taket som 
fastställs i enlighet med artikel 28b 
divideras med varje berörd medlemsstats 
jordbruksareal som fastställs i enlighet 
med artikel 28d.
3. De berörda medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen om de har för 
avsikt att upphöra att tillämpa systemet 
med enhetlig arealersättning före den 1 
augusti det sista tillämpningsåret. Efter 
att ha upphört att tillämpa systemet med 
enhetlig arealersättning ska 
grundstödsordningen tillämpas i 
överensstämmelse med relevanta EU-



PE492.793v01-00 166/167 AM\907854SV.doc

SV

regler och EU-lagstiftning.
Artikel 28b

Tak för systemet med enhetlig 
arealersättning

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa det årliga 
nationella taket för systemet med enhetlig 
arealersättning genom att dra av de årliga 
belopp som fastställs i enlighet med 
artiklarna 33, 35, 37 och 39 från det 
årliga nationella tak som anges i bilaga 
II. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2
2. För varje medlemsstat och år ska det 
sammanlagda beloppet för stödrättigheter 
inom ramen för systemet med enhetlig 
arealersättning motsvara det nationella 
tak som antas av kommissionen i enlighet 
med punkt 1.
3. Vid ändring av det tak som antagits av 
kommissionen i enlighet med punkt 1 i 
förhållande till det föregående året eller 
då den enhetliga arealersättningen under 
ett visst år överstiger taket som antagits av 
kommissionen i enlighet med punkt 1, ska 
medlemsstaten linjärt minska eller öka det 
nationella belopp per hektar som är 
tillämpligt i den medlemsstaten för att 
säkerställa förenlighet med punkt 2.

Artikel 28c
Areal enligt systemet med enhetlig 

arealersättning
1. En medlemsstats jordbruksareal inom 
ramen för systemet med enhetlig 
arealersättning ska ingå i dess utnyttjade 
jordbruksareal.
2. I detta kapitel avses med utnyttjad 
jordbruksareal den sammanlagda arealen
för stödberättigade hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2 och 25.3.
3. Utom vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter ska 
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jordbrukaren förfoga över de 
stödberättigade hektar som avses i punkt 2 
vid ett datum som medlemsstaten 
fastställer, dock senast vid den tidpunkt 
som fastställts i den medlemsstaten för 
ändring av stödansökan enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Artikel 28d
Övriga stödordningar

Bestämmelserna i artiklarna 29, 34, 36 
och 38 ska gälla i tillämpliga delar i 
medlemsstater som beslutar att använda 
systemet för enhetlig arealersättning.

Or. en

Motivering

Kommissionen planerar inte att behålla de ersättningssystem som finns idag. I 
överensstämmelse med RAP:s ändringsförslag för att behålla stödrättigheter med fullt 
regionaliserade modeller för samlat gårdsstöd istället för att införa ett helt ny system, kräver 
vi att man behåller systemet med enhetlig arealersättning som ett bra, enkelt och väl etablerat 
alternativ till systemet baserat på tilldelningen av stödrättigheter.


