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Ändringsförslag 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation 
och skyltning för turistmål,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, investeringar i 
spridningen av turistinformation, 
utveckling och underhåll av småskalig 
turistinfrastruktur, riktad marknadsföring 
av turistattraktioner på landsbygden, i 
synnerhet under lågsäsong, och skyltning 
för turistmål,

Or. en

Ändringsförslag 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar i infrastruktur för fritids-
och rekreationsändamål, småskalig 
turistinfrastruktur på jord- och 
skogsbruksområdet, regional 
marknadsföring, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

Or. de

Ändringsförslag 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation, 
småskalig turistinfrastruktur, 
marknadsföring av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 
turistmål,

Or. en

Ändringsförslag 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation, 
småskalig turistinfrastruktur, 
marknadsföring av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 



AM\909513SV.doc 5/173 PE494.479v01-00

SV

turistmål,

Or. en

Ändringsförslag 1057
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation, 
småskalig turistinfrastruktur, 
marknadsföring av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 
turistmål,

Or. en

Ändringsförslag 1058
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation, 
småskalig turistinfrastruktur, 
marknadsföring av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 
turistmål,

Or. en

Ändringsförslag 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation,
turistinfrastruktur i mindre skala, 
kommersialisering av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 
turistmål,

Or. it

Motivering

Man bör möjliggöra investeringar inom turism även för privata aktörer och inte bara för 
offentliga organ.

Ändringsförslag 1060
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, inklusive 
landsbygdsturism, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

Or. bg

Ändringsförslag 1061
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) offentliga och privata organs 
investeringar i infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

Or. it

Ändringsförslag 1062
Giancarlo Scottà, 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 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) offentliga och privata organs 
investeringar i infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

Or. it

Ändringsförslag 1063
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

(e) offentliga organs eller lokala 
utvecklingsorganisationers investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål,

Or. en
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Ändringsförslag 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) utredningar och investeringar i 
samband med underhåll, restaurering och 
uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur- och 
naturarv, inbegripet socioekonomiska 
aspekter,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 
uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur- och naturarv, 
inbegripet socioekonomiska aspekter,

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 
uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur- och naturarv 
och områden med högt miljövärde, 
inbegripet socioekonomiska aspekter,

Or. ro

Ändringsförslag 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 
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uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur- och naturarv, 
inbegripet socioekonomiska aspekter,

uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur-, utbildnings-, 
religions- och naturarv, inbegripet 
socioekonomiska aspekter,

Or. ro

Ändringsförslag 1067
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av 
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda.

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av eller 
inom landsbygdssamhällen och som syftar 
till att förbättra livskvaliteten eller att 
förbättra platsens miljöprestanda.

Or. de

Ändringsförslag 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av 
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda.

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av eller i
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda.

Or. ro
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Ändringsförslag 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av 
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda.

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av 
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda liksom åtgärder 
för att främja och höja medvetenheten om 
miljöfrågor.

Or. fr

Ändringsförslag 1070
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) studier och investeringar i samband 
med andra åtgärder för förnyelse av 
samhällen

Or. de

Ändringsförslag 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) investeringar i infrastruktur och 
personal för allmänt tillgänglig och 
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kvalificerad hälsovård på landsbygden,

Or. pl

Ändringsförslag 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat.
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och förnybar energi. I sådant 
fall ska otvetydiga kriterier som 
säkerställer förenlighet med stöd inom 
ramen för andra unionsinstrument anges.

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla infrastruktur som är direkt 
kopplad till upprustning och utveckling av 
byar och avsedd för att öka jordbrukets 
konkurrenskraft och landsbygdsområdens 
livskraft.

Or. ro

Ändringsförslag 1073
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur 
såsom anges i programmet av varje 
medlemsstat.
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och förnybar energi. I sådant fall 
ska otvetydiga kriterier som säkerställer 
förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

2. Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband, anläggningar för hälso- och 
sjukvård och förebyggande och förnybar 
energi, förutom vad gäller icke-hållbar 
biomassa och biogas samt icke-hållbara 
landbaserade biobränslen. I sådant fall ska 
otvetydiga kriterier som säkerställer 
förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.
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Or. en

Ändringsförslag 1074
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och förnybar energi. I sådant fall 
ska otvetydiga kriterier som säkerställer 
förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband. Ett liknande undantag kan 
föreskrivas för investeringar i förnybar 
energi och energisparande infrastruktur 
om projektet ägs och kontrolleras av 
staten, där staten i fråga tar del av 
intäkterna. I sådant fall ska otvetydiga 
kriterier som säkerställer förenlighet med 
stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Sylvie Goulard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödet inom ramen för denna åtgärd 
kan även utvidgas till utveckling av icke 
jordbruksrelaterade ekonomiska 
verksamheter som kan bidra till dessa 
mål, i synnerhet när det rör sig om 
mikroföretag och små företag.
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Or. fr

Ändringsförslag 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella 
planer för utveckling av 
landsbygdskommuner och deras 
grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella 
planer för utveckling av 
landsbygdskommuner och deras 
grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om de är förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

Or. it
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Ändringsförslag 1078
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och deras grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och deras grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.
Investeringar enligt punkt 1 g får inte 
avse åtgärder i samband med flyttning av 
jordbruksföretag.

Or. de

Ändringsförslag 1079
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och deras grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och byar och deras grundläggande tjänster 
samt ska i förekommande fall vara 
förenliga med varje befintlig lokal 
utvecklingsstrategi.

Or. bg

Ändringsförslag 1080
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Mottagarna av stödet som avses i 
punkt 1 ska vara jordbruks- eller 
skogsföretag eller deras organisationer, 
alternativt ha en bevisad direkt koppling 
till jordbruks- eller skogssektorn.

Or. pt

Ändringsförslag 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Stöd inom ramen för denna åtgärd 
kan genomföras enligt Leader-modellen.

Or. pt

Ändringsförslag 1082
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 rörande definitionen av de olika 
typerna av förnybar energi som ska vara 
stödberättigande inom ramen för denna 
åtgärd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1083
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Förbättring av den biologiska mångfalden 

i landsbygdsområden
1. Stöden inom ramen för denna åtgärd 
ska täcka
(a) utarbetande och uppdatering av 
skydds- och förvaltningsplaner med 
anknytning till Natura 2000-områden och 
andra platser med ett högt naturvärde, 
inbegripet handlingsplaner för artskydd 
med förbindelse till landsbygdsområden,
(b) studier, åtgärder för att höja 
miljökunskapen och investeringar med 
anknytning till kunskapshöjande åtgärder 
eller underhåll, återställande och 
uppgradering av inslag i naturarvet såsom 
återställande och anläggande av floder 
eller andra linjära eller kontinuerliga 
strukturer, eller deras funktion som 
språngbräder av avgörande betydelse för 
vilda arters migration, spridning och 
genetiska utbyte.
2. Investeringar inom ramen för punkt 1 b 
ska vara stödberättigade då de relevanta 
insatserna genomförs i enlighet med 
förvaltningsplaner eller andra 
naturskyddsplaner inom vilka 
investeringarna på ett tydligt sätt har 
anknytning till mål till stöd för EU:s 
strategi för biologisk mångfald fram till 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Återvinning av jordbruksrester

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för inrättande av infrastrukturer 
och logistikkapaciteter för mobilisering av 
jordbruksavfall, rester, 
lignocellulosamaterial och 
icke-livsmedelsrelaterat cellulosamaterial 
till den plats där de omvandlas till 
biobaserade produkter.
2. Verksamheter inom ramen för denna 
åtgärd inbegriper stöd till insamling, 
skörd, förvaring och transport av 
stödberättigat material för användning i 
ett bioraffinaderi.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i skogsområdesutveckling 
och främjande av skogsbruksföretagets 

överlevnad

Investeringar i ekologiskt hållbar
skogsområdesutveckling och främjande av 

skogens överlevnad

Or. en

Ändringsförslag 1086
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beskogning och skapande av 
skogsmark,

(a) ekologiskt hållbar beskogning och 
ekologiskt hållbart skapande av 
skogsmark,

Or. en

Ändringsförslag 1087
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beskogning och skapande av 
skogsmark,

(a) beskogning och skapande av skogsmark 
på jordbruksmark och icke-
jordbruksmark,

Or. es

Ändringsförslag 1088
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inrättande av skogsjordbruk, (b) inrättande av ekologiskt hållbart
skogsjordbruk,

Or. en

Ändringsförslag 1089
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förebyggande och återställande av 
skador på skogar till följd av skogsbränder 
och naturkatastrofer, däribland 
sjukdomsutbrott och skadegörare, 
ekokatastrofer samt klimathot,

(c) förebyggande och återställande av 
skador på skogar till följd av skogsbränder 
och naturkatastrofer, däribland 
sjukdomsutbrott och skadegörare, 
ekokatastrofer samt klimathot; i de 
områden som klassificeras som 
högriskområden är utrustning för 
förebyggande av skogsbränder en 
förutsättning för allt stöd,

Or. fr

Ändringsförslag 1090
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) i områden med hög och medelhög 
risk är utrustning för förebyggande av 
skogsbränder en förutsättning för annat 
ekonomiskt stöd inom ramen för 
strukturfonderna. I detta avseende måste 
medlemsstaterna säkerställa en 
medfinansiering som är avsedd för 
förebyggande utrustning i de nämnda 
områdena.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som förbättrar (d) investeringar som förbättrar 
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skogsekosystemens förmåga att klara 
klimatändringar, miljövärde och potential 
att begränsa klimatförändringar,

produktiviteten, skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatändringar, 
miljövärde och potential att begränsa 
klimatförändringar,

Or. it

Ändringsförslag 1092
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i ekologiskt hållbara
skogsbruksmetoder och i bearbetning och 
saluföring av skogsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder, 
förbättrad arbetssäkerhet och i 
bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1094
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder, 
inbegripet tekniker som främjar en mer 
effektiv användning av biprodukter och 
avfall för energiproduktion, samt i 
bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning, mobilisering och 
saluföring av skogsprodukter.

Or. de

Motivering

Denna åtgärd bör vara öppen för investeringar i expansion och utveckling av teknik för att 
mobilisera skogsresurser.

Ändringsförslag 1096
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter som är i linje med EU:s 
timmerförordning (nr 995/2010) och som 
inte skadar den biologiska mångfalden 
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eller andra skogsekosystemtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1098
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i skogsbruksmetoder och i 
bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1099
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eа) konsolidering av skogar, oavsett typ 
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av äganderätt.

Or. bg

Ändringsförslag 1100
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) investeringar i förbättrade tekniker 
för virkesmobilisering.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) utarbetande av förvaltningsplaner 
eller motsvarande instrument i linje med 
hållbar skogsförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 1102
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) utarbetande av förvaltningsplaner 
eller motsvarande instrument i linje med 
hållbar skogsförvaltning.
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Or. en

Ändringsförslag 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 36 till 40
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 
den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 23 till 27
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 
den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.
Begränsningar vad gäller äganderätt som 
fastställs i artiklarna 23 till 27 ska inte 
gälla stöd av miljöskäl, till exempel skydd 
mot erosion eller utvidgning av 
skogsarealer som bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1104
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 36 till 40
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 
den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 23 till 27
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 
den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
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utomeuropeiska departementen. utomeuropeiska departementen.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993  (nedan 
kallat hållbart skogsbruk). 

utgår

Or. de

Motivering

Ett hållbart och framtidsinriktat skogsbruk garanteras redan genom nationell lagstiftning på 
skogsbruksområdet. De skogsförvaltningsplaner som kommissionen föreslår skulle bara leda 
till mer byråkrati.

Ändringsförslag 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 

utgår
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instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993  (nedan 
kallat hållbart skogsbruk). 

Or. de

Motivering

Införandet av ett krav på en obligatorisk skogsförvaltningsplan strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1107
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet villkoras av
hållbart skogsbruk, enligt den definition 
som fastställdes av ministerkonferensen 
om skydd av skogarna i Europa 1993 
(nedan kallat hållbart skogsbruk).

Or. en

Ändringsförslag 1108
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
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programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument som inbegriper åtgärder för 
biologisk mångfald i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk). Stöd till 
skogsåtgärder bör baseras på en standard 
för goda skogsbruksmetoder, som ska tas 
fram av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 1109
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument som inbegriper åtgärder för 
biologisk mångfald i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993(nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

Or. en

Ändringsförslag 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2



PE494.479v01-00 28/173 AM\909513SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk), samt erbjuda 
effektiva sätt att förebygga bränder och 
andra naturkatastrofer.

Or. pt

Ändringsförslag 1111
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 gällande villkoren för att 
fastställa förekomsten av en 
naturkatastrof eller skadegörare och 
sjukdomsutbrott och en definition av 
stödberättigande typer av förebyggande 
åtgärder.

utgår

Or. de

Motivering

Förekomsten av naturkatastrofer eller skadegörare och sjukdomsutbrott kan skilja sig mycket 
åt mellan olika regioner. De åtgärder som bör vidtas kan också variera mycket. 
Medlemsstaterna bör besluta vilka åtgärder som är lämpliga.
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Ändringsförslag 1112
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla åtgärder måste vara förenliga 
med den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 1113
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Stöd till skogsåtgärder bör baseras på 
en standard för goda skogsbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, andra 
markförvaltare, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
inkomstbortfall och underhållskostnader 
inom jordbruket, inklusive tidiga och sena 
röjningar, under en period om högst 15 år.
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Or. en

Ändringsförslag 1115
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer, andra markförvaltare och 
ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka uteblivna jordbruksinkomster 
och underhållskostnader, inklusive tidiga 
och sena röjningar, under en period om 
högst 15 år.

Or. it

Ändringsförslag 1116
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer,
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer samt deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka uteblivna jordbruksinkomster 
och underhållskostnader, inklusive tidiga 
och sena röjningar, under en period om 
högst 15 år.

Or. it
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Motivering

Syftet är att utvidga definitionen av stödmottagare som varje enskilt program kan identifiera 
för en åtgärd på grundval av varje territoriums särdrag. Inkludering av offentliga aktörer 
som inte är kommuner eller markägare som berörs av åtgärden, som med fördel skulle kunna 
utnyttja åtgärden och som skulle få svårt att bära samtliga kostnader i samband med insatser 
om de skulle exkluderas, vilket också märkbart skulle minska möjligheten att förbereda mark 
som ska beskogas.

Ändringsförslag 1117
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka inkomstbortfall och
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
15 år.

Or. en

Ändringsförslag 1118
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
markägare och arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och andra 
markförvaltare samt allmänna markägare 
som inte beviljats stöd ur den nationella 
budgeten för verksamheten i fråga, och 
ska täcka etableringskostnader samt 
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om högst tio år. innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst femton år.

Or. bg

Ändringsförslag 1119
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka inkomstbortfall och
underhållskostnader inom jordbruket, 
inklusive tidiga och sena röjningar, under 
en period om högst 30 år.

Or. en

Ändringsförslag 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, andra 
markförvaltare, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
uteblivna jordbruksintäkter och 
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om högst tio år. underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. it

Ändringsförslag 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
15 år.

Or. es

Motivering

De föreslagna ändringsförslagen för de olika skogsåtgärderna speglar hur skogsägandet 
faktiskt ser ut, genom att man accepterar offentliga enheter och inte bara kommuner som 
mottagare av detta stöd. Dessutom anses det lämpligt att öka underhållsbidraget från tio till 
15 år, vilket har skett under tidigare perioder.

Ändringsförslag 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer och ska täcka 
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och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
15 år.

Or. es

Ändringsförslag 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
15 år.

Or. es

Motivering

Offentliga enheter, inte bara kommuner, bör accepteras som mottagare av detta stöd. 
Dessutom bör man öka underhållsbidraget från tio till 15 år, vilket har skett under tidigare 
perioder.

Ändringsförslag 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer samt andra markförvaltare
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och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka inkomstbortfall och
underhållskostnader inom jordbruket, 
inklusive tidiga och sena röjningar, under 
en period om högst tio år.

Or. es

Motivering

Uttrycket ”offentliga” bör föras in och vi tycker dessutom att varaktigheten på tio år är 
tillräcklig.

Ändringsförslag 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
offentliga och privata markägare och 
arrendatorer, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. en

Ändringsförslag 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
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kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

kommuner och deras sammanslutningar 
och andra markförvaltare, och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. en

Ändringsförslag 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska endast 
beviljas privata markägare och 
arrendatorer, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. de

Ändringsförslag 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
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ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en 
maximal period som fastställs av 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 1129
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, statligt 
ägda skogar som inte har en direkt 
koppling till statsbudgeten, kommuner och 
deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. sk

Ändringsförslag 1130
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.
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Or. fr

Ändringsförslag 1131
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
inklusive olika ägarorganisationer, t.ex. 
samfällighetsföreningar, kommuner och 
deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. es

Ändringsförslag 1132
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
inhemska och öka den biologiska 
mångfalden. Stöd ska inte beviljas för 
plantering av skottskog med kort 
omloppstid, julgranar eller snabbväxande 
träd avsedda för energiproduktion,
invaderande arter samt all plantering som 
skulle kunna ha en negativ inverkan på 
miljön och/eller den biologiska 
mångfalden. Tillstånd för beskogning 
kommer inte att beviljas i områden med 
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arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

högt naturvärde, i synnerhet bördiga 
gräsmarker, och det bör finnas en 
begränsning gällande beskogning i 
Natura 2000-områden. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 1133
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav som 
går utöver allmänna metoder. Stöd ska 
inte beviljas för plantering av skottskog 
med kort omloppstid, julgranar,
snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion, invaderande arter samt
all plantering som skulle kunna ha en 
negativ inverkan på miljön och/eller den 
biologiska mångfalden. Stöd ska som 
regel inte beviljas i de fall sådan 
beskogning skulle ha en negativ inverkan 
på miljön och/eller den biologiska 
mångfalden. I områden där beskogning 
försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

Or. en
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Ändringsförslag 1134
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav, 
med företräde för inhemska arter där så 
är möjligt. Stöd ska inte beviljas för 
plantering av skottskog med kort 
omloppstid, julgranar eller snabbväxande 
träd avsedda för energiproduktion. I 
områden där beskogning försvåras av svåra 
mark- och klimatförhållanden kan stöd 
beviljas för plantering av andra fleråriga 
vedartade arter, såsom snår eller buskar 
som är lämpliga för de lokala 
förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 

2. Endast jordbruksmark ska ge rätt till 
stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
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skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

Or. es

Ändringsförslag 1136
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar. I 
områden där beskogning försvåras av svåra 
mark- och klimatförhållanden kan stöd 
beviljas för plantering av andra fleråriga 
vedartade arter, såsom snår eller buskar 
som är lämpliga för de lokala 
förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid eller
julgranar. För snabbväxande träd avsedda 
för energiproduktion ska stöd enbart 
beviljas för anläggningskostnaderna. I
områden där beskogning försvåras av svåra 
mark- och klimatförhållanden kan stöd 
beviljas för plantering av andra fleråriga 
vedartade arter, såsom snår eller buskar 
som är lämpliga för de lokala 
förhållandena.

Or. de

Motivering

Ett av EU:s mål är att minst 20 procent av energibehovet ska täckas av förnybara 
energikällor. Till skillnad från energigrödor har skogsbruket en flerårig produktion. Denna 
nackdel kan kompenseras genom ersättning för anläggningskostnaderna.

Ändringsförslag 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid eller
julgranar. Snabbväxande träd får inte 
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energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

avverkas för energiproduktion under 
avtalets varaktighet. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav. 
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark, vid uttag av 
jordbruksmark under högst ett år mellan 
två påföljande anläggningar på samma 
mark, och mark som används för annan 
verksamhet ska ge rätt till stöd. De arter 
som planteras ska vara anpassade för de 
miljö- och klimatförhållanden som råder i 
området och uppfylla grundläggande 
miljökrav. Stöd ska inte beviljas för 
plantering av skottskog med kort 
omloppstid, julgranar eller snabbväxande 
träd avsedda för energiproduktion. I 
områden där beskogning försvåras av svåra 
mark- och klimatförhållanden kan stöd 
beviljas för plantering av andra fleråriga 
vedartade arter, såsom snår eller buskar 
som är lämpliga för de lokala 
förhållandena.

Or. it

Motivering

I vissa medlemsstater (t.ex. i Medelhavsområdet) är det av historiska, kulturella och 
miljömässiga skäl som hör samman med en korrekt jordbruks- och skogsförvaltning 
oundgängligt att införa en biologisk återhämtningsperiod på ett år mellan två påföljande 
odlingscykler.
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Ändringsförslag 1140
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska utse områden 
som lämpar sig för beskogning, för att se 
till att planteringen inte får en skadlig 
inverkan på miljön eller den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller fastställandet av de 
grundläggande miljökrav som avses i 
punkt 2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller fastställandet av de 
grundläggande miljökrav som avses i 
punkt 2, med beaktande av mångfalden i 
Europas skogar.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata och offentliga markägare, 
arrendatorer, andra markförvaltare,
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst sju år.

Or. it

Ändringsförslag 1143
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata och offentliga markägare, 
arrendatorer, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst sju år.

Or. it

Ändringsförslag 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar, 
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etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

samt andra markförvaltare, och ska täcka 
kostnaderna för etableringen eller 
övergången mot ett skogsjordbruk samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata och offentliga markägare och
arrendatorer och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre till fem år.

Or. es

Motivering

De föreslagna ändringsförslagen för de olika skogsåtgärderna speglar hur skogsägandet 
faktiskt ser ut, genom att man accepterar offentliga enheter och inte bara kommuner som 
mottagare av detta stöd. Dessutom anses det lämpligt att överväga alternativet att öka 
underhållsbidraget till fem år, vilket har skett under tidigare perioder.

Ändringsförslag 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata och offentliga markägare och
arrendatorer och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre till fem år.

Or. es

Ändringsförslag 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
offentliga och privata markägare och
arrendatorer och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst fem år.

Or. es

Motivering

Offentliga enheter, inte bara kommuner, bör accepteras som mottagare av detta stöd. 
Dessutom bör man öka bidraget från tre till fem år, vilket har skett under tidigare perioder.

Ändringsförslag 1148
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 1149
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 1150
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
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underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

underhållskostnader per hektar under en 
period om högst fem år.

Or. fr

Ändringsförslag 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
maximal period som fastställs av 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privatoffentliga markägare och
arrendatorer samt andra markförvaltare
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

Or. es
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Motivering

Uttrycket ”offentliga” bör föras in och vi anser dessutom att varaktigheten på tre år är 
tillräcklig.

Ändringsförslag 1153
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
privata markägare, arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag som ska täcka 
underhållskostnader per hektar under en 
period om högst tre år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 b ska beviljas 
markägare och arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och allmänna 
markägare som inte beviljats stöd ur den 
nationella budgeten för verksamheten i 
fråga, och ska täcka etableringskostnader 
och kostnader för förbättring samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tre år.

Or. bg

Ändringsförslag 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som 
ska planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem och metoder där 
vedväxter avsiktligen integreras med 
grödor och/eller djur på samma 
markförvaltningsenhet. Träden kan vara 
enstaka, i grupper eller i rader inne i 
skiften (skogsbruk med odlingsfält, träd 
planterade i foder- och betesmark, betade 
fruktträdgårdar) eller på gränserna 
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användning av marken inom jordbruket. mellan skiften (häckar, trädlinjer). Det 
högsta och lägsta antalet träd (eller skydd)
per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning eller fortsatt boskapsbete av 
marken inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som 
ska planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära system där 
träd odlas i kombination med jordbruk på 
eller i utkanten av samma plats. Det lägsta 
och högsta antalet träd per hektar ska 
fastställas av medlemsstaterna som därvid 
ska ta hänsyn till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade samt miljörelaterade
förhållandena, skogsarter och behovet att 
säkra en fortsatt hållbar användning av 
marken inom jordbruket.

Or. fr

Motivering

Skogsjordbruken bör definieras som markanvändningssystem som kombinerar skogsbruk och 
jordbruk. Användningen av termen ”extensivt” skulle kunna utesluta vissa system med stora 
skördar från skogsjordbrukets fördelar, vilka gör de intensiva systemen mer hållbara. 
Åtgärden för skogsjordbruk bör gälla för nya anläggningar, t.ex. omvandlingen av befintliga 
skiften såsom trädbevuxen mark.

Ändringsförslag 1156
Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som 
ska planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära system där 
träd odlas i kombination med jordbruk på 
eller i utkanten av samma plats. Det lägsta 
och högsta antalet träd per hektar ska 
fastställas av medlemsstaterna som därvid 
ska ta hänsyn till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade samt miljörelaterade
förhållandena, skogsarter och behovet att 
säkra en fortsatt hållbar användning av 
marken inom jordbruket.

Or. fr

Ändringsförslag 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt hållbar 
användning av marken inom jordbruket, 
vilket ska kunna påvisas baserat på en 
specifikation som erkänns av 
medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

För att förse begreppet hållbarhet med objektivitet och vetenskaplig precision är det 
nödvändigt att detta faktiskt certifieras av en särskild tredje part som har erkänts av alla 
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medlemsstater.

Ändringsförslag 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras eller behållas per hektar ska 
fastställas av medlemsstaterna som därvid 
ska ta hänsyn till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

Or. de

Motivering

Åtgärden bör inte bara handla om att plantera nya träd i skogen. Åtgärden bör även ta 
hänsyn till bevarandet och förvaltningen av träd/skog.

Ändringsförslag 1159
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med jordbruk på samma plats. 
Det högsta antal träd som ska planteras per 
hektar ska fastställas av medlemsstaterna 
som därvid ska ta hänsyn till de lokala 
pedologiska och klimatrelaterade 
förhållandena, skogsarter och behovet att 
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och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

säkra en fortsatt användning av marken 
inom jordbruket.

Or. bg

Ändringsförslag 1160
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket 
eller skogsbruket.

Or. lv

Ändringsförslag 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med tanke på att de stora existerande 
skogsjordbruken bör bevaras, kan stöd 
beviljas för att främja dessa, och därmed 
bidra till att fastställa dem som hållbara 
system med enastående natur- och 
miljövärde. 

Or. pt



AM\909513SV.doc 55/173 PE494.479v01-00

SV

Ändringsförslag 1162
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet får uppgå till de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.

3. Stödet till nya planteringar i 
jordbruksmark och för inrättande och 
upprätthållande av 
skogsjordbruksmetoder, inbegripet system 
med träd som planteras i foder- och 
betesmark, får uppgå till de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1163
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet får uppgå till de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.

3. Stödet får uppgå till 100 % av de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förebyggande och återställande av
skogsskador som uppstår till följd av 

Förebyggande av risk för skogsbränder
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skogsbränder, naturkatastrofer och 
ekokatastrofer

Or. fr

Ändringsförslag 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata och offentliga skogsägare och/eller
deras sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. fr

Ändringsförslag 1166
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata och offentliga skoginnehavare, 
kommuner, statligt ägda skogar och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. en

Ändringsförslag 1167
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 - inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata och offentliga skogsägare och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. it

Ändringsförslag 1168
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, andra markförvaltare,
kommuner, statligt ägda skogar och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för insatser som inte skadar 
den biologiska mångfalden eller andra 
ekosystemtjänster

Or. en

Ändringsförslag 1169
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare som inte beviljats stöd ur den 
nationella budgeten för verksamheten i 
fråga, andra markförvaltare, kommuner, 
statligt ägda skogar och deras 
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sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. bg

Ändringsförslag 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, andra skogsförvaltare,
kommuner, statligt ägda skogar och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. en

Ändringsförslag 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 c ska endast 
beviljas till privata, halvoffentliga och 
offentliga skogsägare, kommuner, statligt
ägda skogar och deras sammanslutningar 
och ska täcka kostnaderna för

Or. de

Ändringsförslag 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) upprättande av en skyddande 
infrastruktur; vid brandgator kan stödet 
även utgöras av bidrag till 
underhållskostnader; stöd ska inte beviljas 
för jordbruksrelaterad verksamhet i 
områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

(a) tillhandahållande av utrustning för 
förebyggande (vägar, vattenreservoarer, 
diken, brandhinder) som ska utgöra ett 
nätverk i skog som uppfyller kraven på 
strategier för förebyggande av 
skogsbränder som finns på lokal eller 
regional nivå; stöd ska inte beviljas för 
jordbruksrelaterad verksamhet framför allt
i områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

Or. fr

Ändringsförslag 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) upprättande av en skyddande 
infrastruktur; vid brandgator kan stödet 
även utgöras av bidrag till 
underhållskostnader; stöd ska inte beviljas 
för jordbruksrelaterad verksamhet i 
områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

(a) upprättande av en skyddande 
infrastruktur; vid brandgator kan stödet 
även utgöras av bidrag till 
underhållskostnader; stöd ska inte beviljas 
för jordbruksrelaterad verksamhet i 
områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk, stöd till 
boskapsuppfödare vars boskap betar som 
en åtgärd för att förebygga bränder,

Or. es

Motivering

Man bör erkänna att betningen inom ramen för den intensiva boskapsuppfödningen är ett 
viktigt verktyg för att förebygga bränder tack vare den röjning som utförs i områden med risk 
för skogsbränder.
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Ändringsförslag 1174
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De medlemsstater som inbegriper 
förebyggande utrustning och åtgärder i en 
statlig institutionaliserad plan för 
förebyggande av skogsbränder som 
organiseras på regional nivå kan få 
ekonomiskt stöd enligt artikel 22.1. 
Planen för förebyggande måste övervakas 
av staten och täcka hela det nationella 
territoriet med särskilda bestämmelser för 
högriskområden.

Or. en

Ändringsförslag 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker,

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker; stöd ska endast beviljas för dessa 
åtgärder i den mån de är förenliga med 
strategier för förebyggande av 
skogsbränder som finns på lokal eller 
regional nivå,

Or. fr

Ändringsförslag 1176
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker,

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker, förutsatt att de är stödberättigade 
och således integrerade i planen för 
förebyggande,

Or. en

Ändringsförslag 1177
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker,

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga risker 
som går utöver skogsvägar och 
vattentankar och som kan bestå av 
moderniserade traditionella metoder (t.ex. 
betning, kvistning),

Or. en

Ändringsförslag 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker,

(b) nationella, regionala, lokala och
småskaliga åtgärder för att förebygga brand 
eller andra naturliga risker,

Or. pt
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Ändringsförslag 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) upprättande och förbättrande av system 
för övervakning av skogsbränder, 
skadegörare och sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning,

(c) upprättande och förbättrande av system 
för förebyggande och övervakning av 
skogsbränder, skadegörare och sjukdomar 
samt av kommunikationsutrustning,
inklusive infrastruktur för bevakning och 
skydd,

Or. es

Ändringsförslag 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) upprättande och förbättrande av system 
för övervakning av skogsbränder, 
skadegörare och sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning,

(c) upprättande och förbättrande av system 
för förebyggande och övervakning av risk 
för skogsbränder, skadegörare och 
sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning i skogsmiljöer,

Or. fr

Ändringsförslag 1181
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) upprättande och förbättrande av system 
för övervakning av skogsbränder, 
skadegörare och sjukdomar samt av 

(c) upprättande och förbättrande av system 
för förutsägning och övervakning av 
risker för skogsbränder, skadegörare och 
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kommunikationsutrustning, sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning i 
skogsområden,

Or. en

Ändringsförslag 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) återställande av skog som eventuellt 
skadats i samband med bränder eller 
andra naturkatastrofer, inbegripet 
skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade 
till klimatförändringar.

utgår

Or. fr

Motivering

(Har flyttats till artikel 26).

Ändringsförslag 1183
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) återställande av skog som eventuellt 
skadats i samband med bränder eller andra 
naturkatastrofer, inbegripet skadegörare, 
sjukdomar samt ekokatastrofer och 
händelser relaterade till klimatförändringar.

(d) återställande, med företräde för 
åtgärder som främjar naturlig återväxt, av 
skog som eventuellt skadats i samband 
med bränder eller andra naturkatastrofer, 
inbegripet skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade till 
klimatförändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) återställande av skog som eventuellt 
skadats i samband med bränder eller andra 
naturkatastrofer, inbegripet skadegörare, 
sjukdomar samt ekokatastrofer och 
händelser relaterade till klimatförändringar.

(d) återställande av skog som eventuellt 
skadats eller förstörts i samband med 
bränder eller andra naturkatastrofer, 
inbegripet skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade till 
klimatförändringar.

Or. it

Ändringsförslag 1185
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) förebyggande och återställande av 
skador som orsakats av vilda djur.

Or. en

Ändringsförslag 1186
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) förebyggande och återställande av 
skogsskador som orsakats av vilda djur.

Or. fr
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Ändringsförslag 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) bevarande av de skyddande 
infrastrukturerna och skogsmarkerna på 
en passande växtlighetsnivå, där 
skogsbränder förhindras genom betning.

Or. es

Ändringsförslag 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer. När så är 
relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda 
till en katastrof anges i programmet.

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag 1189
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer. När så är 
relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda 
till en katastrof anges i programmet.

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer. När så är 
relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda till 
en katastrof anges i programmet.

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en betydande
katastrof och/eller allvarlig skada på 
ekonomin och miljön underbyggas med 
vetenskapliga bevis och erkännas av 
offentliga vetenskapsorganisationer. När så 
är relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda till 
en katastrof anges i programmet, med en 
möjlighet till uppdatering.

Or. pt

Ändringsförslag 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas med vetenskapliga 
bevis och erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer. När så är 
relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda till 
en katastrof anges i programmet.

När det gäller förebyggande åtgärder som 
rör skadegörare och sjukdomar, ska 
riskbedömningen avseende en relevant 
katastrof underbyggas så snabbt som 
möjligt med vetenskapliga bevis och 
erkännas av offentliga 
vetenskapsorganisationer. När så är 
relevant måste förteckningen över arter 
som är skadliga för växter och kan leda till 
en katastrof anges i programmet.

Or. it

Ändringsförslag 1192
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som 
utförligt beskriver de förebyggande 
målen.

utgår

Or. de

Motivering

Hållbart skogsbruk säkerställs genom nationell lagstiftning på skogsbruksområdet. De 
skogsförvaltningsplaner som kommissionen föreslår skulle bara leda till mer byråkrati.

Ändringsförslag 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som 
utförligt beskriver de förebyggande 
målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner.

Or. de

Motivering

Denna åtgärd strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1194
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som 
utförligt beskriver de förebyggande 
målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 1195
Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan som utförligt beskriver de 
förebyggande målen.

Or. de

Ändringsförslag 1196
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument i enlighet med 
hållbart skogsbruk, enligt den definition 
som fastställdes av ministerkonferensen 
om skydd av skogarna i Europa 1993, 
eller en plan som kompletterar den 
befintliga skogsbruksplanen som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.

Or. en

Ändringsförslag 1197
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner som ska innehålla 
nationella bedömningar av skogsbränder 
eller andra skaderisker (genom att 
undersöka kriterier såsom bioklimatiska 
områden, fördelning av livsmiljöer och 
hur ofta tidigare incidenter har inträffat) 
och möjliga behandlingar av dessa. För 
företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan som utförligt beskriver de 
förebyggande målen.

Or. en

Ändringsförslag 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som utförligt 
beskriver de förebyggande målen.
Undantag beviljas från detta krav för de 
företag som ingår i 
ägarsammanslutningar och som har en 
plan för förebyggande åtgärder som har 
utarbetats av den behöriga förvaltningen.
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Or. es

Motivering

Företag bör beviljas undantag från kravet på minimistorlek när de lämnar in en 
skogsbruksplan som anger målen för förebyggande och återställande av skogsskador som 
orsakats av skogsbränder, naturkatastrofer och andra katastrofer, under förutsättning att 
dessa företag ingår i ägarsammanslutningar och omfattas av en plan för förebyggande 
åtgärder som tagits fram av den behöriga förvaltningen och att dessa förfogar över en 
godkänd och giltig plan för skogsutveckling eller skogsplanering.

Ändringsförslag 1199
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skogsområden där risken för 
skogsbränder enligt medlemsstaternas 
skogsskyddsplan anses vara medelhög till 
hög ska vara berättigade till stöd som 
avser förebyggande åtgärder mot 
skogsbrand.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1200
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skogsområden där risken för skogsbränder 
enligt medlemsstaternas skogsskyddsplan 
anses vara medelhög till hög ska vara 
berättigade till stöd som avser 
förebyggande åtgärder mot skogsbrand.

Skogsområden där risken för skogsbränder 
enligt medlemsstaternas skogsskyddsplan 
anses vara låg, medelhög eller hög ska 
vara berättigade till stöd som avser 
förebyggande åtgärder mot skogsbrand.

Or. it



PE494.479v01-00 72/173 AM\909513SV.doc

SV

Ändringsförslag 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof 
har ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
skogsbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval 
av antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

utgår

Or. fr

Motivering

(Har flyttats till artikel 26).

Ändringsförslag 1202
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
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offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval 
av antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat betydande skador. 
Medlemsstaterna ska grundat på 
beståndet fastställa en gräns för 
ersättningen för skadorna.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga skrivningen om förstörelse av jordbrukspotential är för otydlig. Den gräns 
som medlemsstaterna ska fastställa ska i alla händelser bygga på den förvaltningsenhet som 
används inom skogsbruket (bestånd).

Ändringsförslag 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval av 

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum respektive att åtgärder som 
antagits i enlighet med direktiv 
2000/29/EG för att utrota eller begränsa en 
växtsjukdom eller en skadegörare har 
orsakat förstörelse av 
skogsbrukspotentialen för varje 
förvaltningsenhet, som ska definieras av 
medlemsstaterna. Skadornas omfattning
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antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

ska fastställas på grundval av antingen den 
genomsnittliga skogspotentialen under den 
treårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen eller genomsnittet under den 
femårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen, men där den högsta och den 
lägsta noteringen inte räknas med.

Or. de

Motivering

Tillägget av det kompletterande kravet på att minst 30 procent av skogsbrukspotentialen 
måste ha förstörts är inte tillräckligt för katastrofer som kan kopplas till direktiv 2000/29/EG. 
Medlemsstaterna bör fastställa ersättningsbeloppet och definitionen av skada. För en 
växtperiod på 80 år eller mer måste förluster ersättas redan vid skador som understiger 
30 procent.

Ändringsförslag 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna procentandel 
ska fastställas på grundval av antingen den 
genomsnittliga skogspotentialen under den 
treårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen eller genomsnittet under den 
femårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen, men där den högsta och den 
lägsta noteringen inte räknas med.

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 15 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna procentandel 
ska fastställas på grundval av antingen den 
genomsnittliga skogspotentialen under den 
treårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen eller genomsnittet under den 
femårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen, men där den högsta och den 
lägsta noteringen inte räknas med.
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Or. it

Ändringsförslag 1205
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna procentandel 
ska fastställas på grundval av antingen den 
genomsnittliga skogspotentialen under den 
treårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen eller genomsnittet under den 
femårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen, men där den högsta och den 
lägsta noteringen inte räknas med.

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
formellt har erkänt att en naturkatastrof har 
ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen, vilket definieras av 
medlemsstaten. Denna procentandel ska 
fastställas på grundval av antingen den 
genomsnittliga skogspotentialen under den 
treårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen eller genomsnittet under den 
femårsperiod som omedelbart föregick 
katastrofen, men där den högsta och den 
lägsta noteringen inte räknas med.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stödet som anges i punkt 1(d) bör, 
genom undantag, omfatta problem med 
skogsdöd som orsakas av miljöfaktorer 
såsom klimatförändringar eller 
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föroreningar samt komplexa 
hälsoproblem till följd av växelverkan 
mellan patogener.

Or. pt

Ändringsförslag 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom denna åtgärd ska inget stöd 
beviljas för förlorad inkomst som orsakats 
av naturkatastrofen.

utgår

Medlemsstaterna ska se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar.

Or. fr

Ändringsförslag 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar som förbättrar
skogsekosystems förmåga att klara 
klimatförändringar och miljövärde

Återställande av skogsskador som 
orsakats av skogsbränder och katastrofer 

samt investeringar som syftar till att 
förbättra skogsekosystems förmåga att 
klara klimatförändringar och miljövärde

Or. fr
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Ändringsförslag 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar.
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och offentliga organ och 
andra markförvaltare.

Or. es

Motivering

Uttrycket ”offentliga” bör föras in.

Ändringsförslag 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare,
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar.
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare och
privata juridiska och offentliga organ.

Or. es
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Motivering

De föreslagna ändringsförslagen för de olika skogsåtgärderna speglar hur skogsägandet 
faktiskt ser ut, genom att man accepterar offentliga enheter och inte bara kommuner som 
mottagare av detta stöd.

Ändringsförslag 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare,
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar.
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare och
privata juridiska och offentliga organ.

Or. es

Motivering

Man bör utvidga konceptet till offentliga enheter, vilket omfattar andra typer av 
organisationer och inte bara kommuner, så att dessa kan accepteras som mottagare av dessa 
stöd.

Ändringsförslag 1212
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare,
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar.
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare och
privata och offentliga juridiska organ.



AM\909513SV.doc 79/173 PE494.479v01-00

SV

sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

Or. it

Ändringsförslag 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar.
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata och offentliga juridiska och 
halvoffentliga organ, kommuner och deras 
sammanslutningar.

Or. it

Ändringsförslag 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
privata, halvoffentliga och offentliga
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar. Stöd 
får även beviljas till organ som förvaltar 
statligt ägda skogar.

Or. en
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Ändringsförslag 1215
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
privata och offentliga skogsinnehavare. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
andra skogsförvaltare, kommuner och 
deras sammanslutningar. När det gäller 
statligt ägda skogar får stöd även beviljas 
till organ som förvaltar sådana skogar, men 
som inte ingår i statsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 1217
Peter Jahr, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten. Denna begränsning gäller 
inte skogskalkningsåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska endast 
beviljas fysiska personer, privata 
skogsägare, privata juridiska och 
halvoffentliga organ, kommuner och deras 
sammanslutningar. När det gäller statligt 
ägda skogar får stöd även beviljas till organ 
som förvaltar sådana skogar, men som inte 
ingår i statsbudgeten.

Or. de

Ändringsförslag 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringarna ska främst syfta till att 
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta 
ekonomiska vinster på lång sikt.

2. Investeringarna ska främst syfta till att

a) återställa skog som skadats i samband 
med bränder eller andra naturkatastrofer, 
inbegripet skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade 
till klimatförändringar,
b) fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta 
ekonomiska vinster på lång sikt.

Or. fr

Ändringsförslag 1220
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringarna ska främst syfta till att 
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta 
ekonomiska vinster på lång sikt.

2. Investeringarna ska främst syfta till att 
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna.
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Or. bg

Ändringsförslag 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringarna ska främst syfta till att 
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta
ekonomiska vinster på lång sikt.

2. Investeringarna ska främst syfta till att 
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, inbegripet
ekonomiska vinster på lång sikt.

Or. it

Motivering

Inkludering av ekonomiska och produktivitetsrelaterade aspekter även när det gäller 
direktinvesteringar som förbättrar skogsekosystemens förmåga att klara klimatändringar för 
att ge fullständigt uttryck för den fokus som riktas mot aspekter som rör skogars ekonomiska 
produktivitet och förbättring av skogsresurser såsom anges i skäl 25.

Ändringsförslag 1222
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Investeringarna ska främst syfta till 
att återställa skog som skadats i samband 
med bränder eller andra naturkatastrofer, 
inbegripet skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade 
till klimatförändringar.
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Or. fr

Ändringsförslag 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd enligt punkt 2a ska endast 
beviljas under förutsättning att de 
behöriga offentliga myndigheterna i 
medlemsstaterna formellt har erkänt att 
en naturkatastrof har ägt rum och att 
denna katastrof eller åtgärder som 
antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
skogsbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval 
av antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

Or. fr

Ändringsförslag 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Likaså ska man kunna finansiera 
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utarbetandet av instrument för 
skogsutveckling, såsom utvecklingsprojekt 
och tekniska planer, som inkluderar 
investeringar som finansieras genom 
denna åtgärd.

Or. es

Motivering

Finansieringen av tekniska arbeten såsom utarbetande av dokument för skogsplanering bör 
inkluderas i syfte att främja och gynna en bättre skogsförvaltning.

Ändringsförslag 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd bör beviljas efter kvantifierade 
bevis över den nytta som tillgångarna 
medför utan det marknadsvärde som 
skapas av investeringen.

Or. pt

Ändringsförslag 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Inom punkt 2a ska inget stöd beviljas 
för förlorad inkomst som orsakats av 
naturkatastrofen. Medlemsstaterna ska se 
till att undvika överkompensation till följd 
av att denna åtgärd kombineras med 
andra nationella stöd eller unionsstöd 
eller privata försäkringar.
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Or. fr

Ändringsförslag 1227
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i nya skogsbrukstekniker och 
i bearbetning och saluföring av 

skogsprodukter

Investeringar i ekologiskt hållbara
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 

saluföring av skogsprodukter

Or. en

Ändringsförslag 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata och offentliga markägare och 
arrendatorer, samt andra markförvaltare
och små och medelstora företag för 
investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. it
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Ändringsförslag 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata och offentliga skogsägare och små 
och medelstora företag för investeringar 
som stärker skogsbrukspotentialen eller 
som avser bearbetning och saluföring för 
att höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. es

Motivering

De föreslagna ändringsförslagen för de olika skogsåtgärderna speglar hur skogsägandet 
faktiskt ser ut, genom att man accepterar offentliga enheter och inte bara kommuner som 
mottagare av detta stöd.

Ändringsförslag 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata och offentliga skogsägare och små 
och medelstora företag för investeringar 
som stärker skogsbrukspotentialen eller 
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stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

som avser bearbetning och saluföring för 
att höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. es

Ändringsförslag 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
offentliga och privata skogsägare och små 
och medelstora företag för investeringar 
som stärker skogsbrukspotentialen eller 
som avser bearbetning och saluföring för 
att höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. es

Motivering

Man bör utvidga konceptet till offentliga enheter, vilket omfattar andra typer av 
organisationer och inte bara kommuner, så att dessa kan accepteras som mottagare av dessa 
stöd.
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Ändringsförslag 1232
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsinnehavare, kommuner och 
deras sammanslutningar, offentliga organ 
som inrättats för 
yrkesutbildningsändamål och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar, skogsarbetare och 
deras sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
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stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, andra skogsförvaltare,
kommuner och deras sammanslutningar 
och små och medelstora företag för 
investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1235
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
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företag för investeringar som stärker
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

företag för investeringar i metoder för 
ekologiskt skogsbruk eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska endast 
beviljas privata skogsägare, kommuner och 
deras sammanslutningar och små och 
medelstora företag för investeringar som 
stärker skogsbrukspotentialen eller som 
avser bearbetning och saluföring för att 
höja värdet på skogsprodukter. För 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
mindre Egeiska öarna i den mening som 
anges i förordning (EEG) nr 2019/93 och 
de franska utomeuropeiska departementen 
får stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag.

Or. de

Ändringsförslag 1237
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekonomiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekologiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för särskilt ekologiskt 
värdefulla jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekonomiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekonomiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för tillhandahållande av 
skyddsutrustning och arbetskläder samt
jord- och resursvänliga skördemaskiner 
och -metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekonomiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.

2. Alla investeringar som rör förbättringar 
av skogarnas ekonomiska värde och deras 
produktionspotential ska ge rätt till stöd.
De ska göras av jordbruksföretagen och 
kan inbegripa investeringar för jord- och 
resursvänliga skördemaskiner och -
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metoder.

Or. pt

Ändringsförslag 1240
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Investeringar som avser användning av 
trä som råvara eller energi ska begränsas 
till de led som föregår industriell
bearbetning.

3. Investeringar som avser användning av 
trä som råvara eller energi och som rör de 
led som syftar till förbättring av 
skogspotentialen eller bearbetning och 
saluföring.

Or. fr

Ändringsförslag 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödet får uppgå till de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.

4. Stödet får uppgå till de högsta 
stödbelopp på 60 % för regioner som 
utvecklas långsammare och 40 % för 
övriga regioner.

Or. pt

Ändringsförslag 1242
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid investeringar i nya 
skogsbruksmetoder och vid bearbetning 
och marknadsföring av skogsprodukter 
ska stödet beviljas på villkor att det 
lämnas in ett skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument som inbegriper 
åtgärder för biologisk mångfald för att 
åstadkomma en mätbar förbättring i 
bevarandestatusen för de arter och 
livsmiljöer som är beroende av eller 
påverkas av skogsbruket, i linje med EU:s 
strategi för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Stöd till skogsåtgärder bör baseras på 
en standard för goda skogsbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1244
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Allt stöd till användning och 
produktion av bioenergi bör baseras på 
hållbarhetskriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. es

Motivering

Vi anser att åtgärden varken är i nivå med behoven av att anpassa produktionen eller målen 
för kommissionens eget förslag. Med tanke på vikten av denna fråga bör åtgärden inkluderas 
i den samlade marknadsordningen om tillräckliga medel finns tillgängliga. Den nuvarande 
strategin främjar småskaliga producenter men kan ha en mycket negativ inverkan på de 
koncentrationsprocesser som redan har inletts eller på storskaliga affärsstrategier, vilket på 
så sätt främjar en uppdelning av utbudet.

Ändringsförslag 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av producentgrupper Inrättande av producentorganisationer och
producentgrupper

Or. fr

Ändringsförslag 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av de 
producentorganisationer som erkänns 
enligt artikel 106 i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om en samlad 
marknadsordning] inom jordbrukssektorn
och producentgrupperna inom 
skogssektorn, i synnerhet med syftet

Or. fr

Ändringsförslag 1248
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentorganisationer enligt artikel 106 
i förordning (EU) nr om en samlad 
marknadsordning inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

Or. fr

Ändringsförslag 1249
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper i överensstämmelse 
med förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden (EU) nr 



AM\909513SV.doc 97/173 PE494.479v01-00

SV

[...] och producentgrupper inom jordbruks-
och skogssektorn med syftet

Or. de

Ändringsförslag 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper och 
verksamhetsutvidgning inom existerande 
producentorganisationer genom 
sammanslagningar eller utökning av 
verksamheten inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

Or. pt

Ändringsförslag 1251
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentorganisationer inom jordbruks-
och skogssektorn, eller ökandet av deras 
storlek och skala, med syftet

Or. pt

Ändringsförslag 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 



PE494.479v01-00 98/173 AM\909513SV.doc

SV

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet och 
utvecklandet av producentgrupper inom 
jordbruks- och skogssektorn med syftet

Or. de

Ändringsförslag 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet och 
sammanslagningen av producentgrupper 
inom jordbruks- och skogssektorn med 
syftet

Or. es

Ändringsförslag 1254
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att för de producenter som är 
medlemmar i grupperna anpassa 
produktionen och utbudet till marknadens 
krav,

(a) att för de producenter som är 
medlemmar i organisationerna anpassa 
produktionen och utbudet till marknadens 
krav,
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Or. en

Ändringsförslag 1255
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) att säkerställa rättvisa priser för de 
producenter som ingår i organisationen 
genom att förstärka deras 
förhandlingsstyrka i livsmedelskedjan,

Or. en

Ändringsförslag 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att gemensamt släppa ut varor på 
marknaden, inklusive förberedelse för 
försäljning, centralisering av försäljningen 
och leveranser till grossister,

(b) att gemensamt släppa ut varor på 
marknaden och främja detta, inklusive 
förberedelse för försäljning, centralisering 
av försäljningen och leveranser till 
grossister,

Or. ro

Ändringsförslag 1257
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) att inrätta infrastrukturer och logistik 
för användning av biomassa på ett 
miljömässigt och ekonomisk hållbart sätt, 
i synnerhet den tekniska mobiliseringen 
av jordbruksavfall, rester, 
lignocellulosamaterial och icke-
livsmedelsrelaterat cellulosamaterial,

Or. en

Motivering

För att kunna använda den tillgängliga biomassan på ett effektivt sätt krävs nya anläggningar 
och ny infrastruktur.

Ändringsförslag 1258
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) att inrätta och optimera 
infrastrukturen och logistikkapaciteten 
för mobilisering av biomassa på ett 
miljömässigt och ekonomisk hållbart sätt, 
i synnerhet den tekniska mobiliseringen 
av jordbruksavfall, rester, 
lignocellulosamaterial och icke-
livsmedelsrelaterat cellulosamaterial,

Or. en

Motivering

För att kunna använda den tillgängliga biomassan på ett effektivt sätt krävs nya anläggningar 
och ny infrastruktur. Investeringar i inrättandet och optimeringen av infrastrukturen och 
logistikkapaciteten är avgörande för att se till att all biomassa (inbegripet biomassa från 
jordbruk och skogsbruk och avfallsbaserat råmaterial) kan mobiliseras, på ett miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart sätt, och faktiskt används.
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Ändringsförslag 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) att utvidga verksamheten genom en 
ökning av medlemsantalet eller värdet på 
den årliga saluförda produktionen i 
övriga förädlingskedjor,

Or. pt

Ändringsförslag 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) att utöka verksamheten genom 
rekrytering eller sammanslagning enligt 
handelsavtal för att bidra till synergier 
och skapa kompletterande förhållanden 
mellan producentorganisationernas 
aktiviteter, eller genom vertikal 
integration, 

Or. pt

Ändringsförslag 1261
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentorganisationer, såsom 
att utveckla affärs- och 
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marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

Or. pt

Ändringsförslag 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentorganisationer, såsom 
att utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

Or. pt

Ändringsförslag 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs-, lagrings och 
marknadsföringspotential och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

Or. ro

Ändringsförslag 1264
Giovanni La Via
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
innovationsprocesser.

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
genomförandet av innovationsprocesser.

Or. it

Ändringsförslag 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) att inrätta sammanslutningar av 
producentgrupper och/eller 
producentgrupper eller 
producentsammanslutningar med ansvar 
för att övervaka användningen av 
geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar eller kvalitetssigill 
i enlighet med gemenskapsrätten, liksom 
erkända branschorganisationer.

Or. es

Ändringsförslag 1266
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) att utvidga verksamheten genom ett 
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större medlemsantal eller en ökning av de 
saluförda produkternas värde till ett 
avsevärt marknadstak, och 

Or. pt

Ändringsförslag 1267
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) att utöka verksamheten genom 
rekrytering eller sammanslagning enligt 
handelsavtal för att bidra till synergier 
och skapa kompletterande förhållanden 
mellan producentorganisationernas 
aktiviteter, eller genom vertikal 
integration. 

Or. pt

Ändringsförslag 1268
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd enligt punkt 1b får endast 
beviljas om det inte stör konkurrensen 
med avseende på de företag som kan bidra 
till dessa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns enligt artikel 106 i 
förordningen [om en samlad 
marknadsordning] av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan.

Or. it

Ändringsförslag 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas 
producentorganisationer som officiellt 
erkänns av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter på grundval av en affärsplan.

Or. pt

Ändringsförslag 1271
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 

2. Stöd ska beviljas 
producentorganisationer som officiellt 
erkänns av medlemsstaternas behöriga 
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affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

myndigheter enligt artikel [106 i 
förordningen om en samlad 
marknadsordning] och på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentorganisationer som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

Or. pt

Ändringsförslag 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan eller ett åtgärdsprogram.

Or. es

Ändringsförslag 1273
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan.
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Or. en

Ändringsförslag 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper vars årsomsättning inte 
överskrider 50 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Med beaktande av särdragen hos de enheter som erhåller stöd enligt denna artikel föreslår vi 
att man stryker kravet på att uppfylla den definition av små och medelstora företag som avser 
årsomsättning och antalet anställda. Det kriterium som begränsar tillgången till stödet bör 
endast beröra årsomsättningen och inte sysselsättningsnivån. Därför föreslår vi att man 
avstår från definitionen av små och medelstora företag och begränsar stödet för 
jordbruksgrupperna genom att fastställa en gräns för årsomsättningen och stryka antalet 
anställda.

Ändringsförslag 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för
producentgrupper som omfattas av 

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. När det rör sig om
producentgrupper som fakturerar mindre 



PE494.479v01-00 108/173 AM\909513SV.doc

SV

definitionen av små och medelstora 
företag.

än 1 000 000 euro, för de medlemsstater 
som anslöt sig till unionen före 2004, ska 
stödet endast beviljas de 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
inbegriper det tematiska delprogrammet
om korta leveranskedjor, i enlighet med 
artikel 8.1 d i denna förordning.

Or. es

Motivering

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Ändringsförslag 1276
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av mikroföretag/små företag.

Or. en

Ändringsförslag 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora företag 
eller anses motsvara dessa i 
medlemsstatens lagstiftning.

Or. ro

Ändringsförslag 1278
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet ska riktas mot sådana 
producentorganisationer där 
medlemmarna styr policyn, antingen 
genom en majoritet av rösträtterna eller 
genom antalet styrelsemedlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att producentgruppen erkändes.

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom tio år 
från det att producentgruppen erkändes.
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Or. it

Ändringsförslag 1280
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att producentgruppen erkändes.

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att stöd beviljades enligt denna 
artikel.

Or. pt

Ändringsförslag 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att producentgruppen erkändes.

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att stöd beviljades enligt denna 
artikel. Efter det första året ska det årliga 
stödet baseras på kontroll av prestanda 
som mäts enligt enkla kvantitativa 
indikatorer för framsteg mot målen som 
uppsatts under föregående år.

Or. pt

Ändringsförslag 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter perioden på fem år bör 
producentgrupperna erkännas som 
producentorganisationer enligt artikel 106 
i förordning (EG)… om en samlad 
marknadsordning.

Or. es

Ändringsförslag 1283
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första fem åren 
efter dagen då producentgruppen
erkändes på grundval av sin affärsplan. 
Det ska beräknas på grundval av gruppens 
årliga saluförda produktion. 
Medlemsstaterna får endast betala ut det 
sista delbeloppet efter att de kontrollerat att 
affärsplanen har genomförts korrekt.

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första fem åren 
efter dagen då stöd beviljades enligt denna 
artikel. Det ska beräknas på grundval av 
värdet av gruppens årliga saluförda 
produktion. Medlemsstaterna får endast 
betala ut det sista delbeloppet efter att de 
kontrollerat att affärsplanen har genomförts 
korrekt.

Or. pt

Ändringsförslag 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första fem åren 
efter dagen då producentgruppen 
erkändes på grundval av sin affärsplan. 
Det ska beräknas på grundval av gruppens 

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första tio åren 
efter dagen då stöd beviljades enligt denna 
artikel. Det ska beräknas på grundval av 
värdet av gruppens årliga saluförda 
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årliga saluförda produktion. 
Medlemsstaterna får endast betala ut det 
sista delbeloppet efter att de kontrollerat att 
affärsplanen har genomförts korrekt.

produktion. Medlemsstaterna får endast 
betala ut det sista delbeloppet efter att de 
kontrollerat att affärsplanen har genomförts 
korrekt.

Or. pt

Ändringsförslag 1285
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentgruppen som beräknas utifrån 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de tre år som 
föregick gruppens bildande. För 
producentgrupper inom skogsbrukssektorn 
ska stödet beräknas på grundval av 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de fem år som 
föregick gruppens bildande, men där de 
högsta och lägsta noteringarna inte räknas 
med.

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentorganisationen som beräknas 
utifrån medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de tre år 
som föregick organisationens bildande. 
För producentgrupper inom 
skogsbrukssektorn ska stödet beräknas på 
grundval av medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de fem år 
som föregick gruppens bildande, men där 
de högsta och lägsta noteringarna inte 
räknas med.

Or. pt

Ändringsförslag 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentgruppen som beräknas utifrån 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de tre år som 

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentorganisationen som beräknas 
utifrån medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de tre år 
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föregick gruppens bildande. För 
producentgrupper inom skogsbrukssektorn 
ska stödet beräknas på grundval av 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de fem år som 
föregick gruppens bildande, men där de 
högsta och lägsta noteringarna inte räknas 
med.

som föregick organisationens bildande. 
För producentgrupper inom 
skogsbrukssektorn ska stödet beräknas på 
grundval av medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de fem år 
som föregick gruppens bildande, men där 
de högsta och lägsta noteringarna inte 
räknas med.

Or. pt

Ändringsförslag 1287
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När det rör sig om producentgrupper 
inom skogsbrukssektorn ska stödet 
beviljas på villkor att det lämnas in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument som inbegriper åtgärder för 
biologisk mångfald för att åstadkomma en 
mätbar förbättring i bevarandestatusen 
för de arter och livsmiljöer som är 
beroende av eller påverkas av 
skogsbruket, i linje med EU:s strategi för 
biologisk mångfald.
Stöd till skogsåtgärder bör baseras på en 
standard för goda skogsbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I slutet av tioårsperioden bör 
producentorganisationen uppfylla kraven 
för erkännande enligt artikel 106 i 
förordning (EU) nr (samlad 
marknadsordning/2012).

Or. pt

Ändringsförslag 1289
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. Dessa 
åtgärder ska inbegripa stöd till växelbruk, 
införande av proteingrödor i växlingen, 
förbättring av fleråriga planteringar och 
användning av biologiska 
bekämpningsmetoder som ett sätt att 
minska mängden skadegörare, t.ex. 
genom att använda naturliga 
växtförstärkare och naturliga fiender.

Or. en

Ändringsförslag 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. Dessa 
insatser kan även ersätta upprätthållandet 
av förändrade jordbruksmetoder i den 
mån de gynnar miljön eller klimatet.

Or. fr

Ändringsförslag 1291
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

1. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd och utan att diskriminera 
någon göra stöd tillgängliga för alla 
företagsformer inom sina respektive 
territorier, i enlighet med nationella, 
regionala eller lokala specifika behov och 
prioriteringar. Det ska vara obligatoriskt att 
införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. de

Ändringsförslag 1292
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark. 
Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som inför 
jordbruksmetoder och verktyg för 
miljöledning för att anta miljöutmaningar 
i jordbruket på ett integrerat sätt. Prioritet 
ska även ges till övergången mot 
ekologiskt jordbruk och avancerade 
hållbara jordbrukssystem. 
Miljöprogrammen för jordbruk bör utse 
exempel på bästa praxis inom 
markförvaltning, vattenförvaltning, 
biologisk mångfald, återföring av 
växtnäring och ekosystemförvaltning 
(principen om föregripande), prioritera 
investeringar i dessa tekniker och sträva 
efter att sprida bästa praxis inom hela det 
territorium som omfattas av programmet.
Klimatprojekt ska inriktas på att förbättra 
jordbruksföretagens eller 
jordbrukssystemens prestanda i syfte att 
begränsa växthusgasutsläppen. 
Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare. Medlemsstaterna bör 
prioritera existerande miljöåtgärder för 
jordbruket som har bevisad hög 
miljöprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 1293
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av 
jordbrukare och andra markförvaltare
som på frivillig basis gör insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk på 
jordbruksmark. Om det är väl motiverat 
för att uppnå mål på miljöområdet får 
stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk 
även beviljas andra markförvaltare eller 
grupper av andra markförvaltare.

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare och
grupper av jordbrukare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark.

Or. en

Ändringsförslag 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark. 
Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark 
eller mark som kan utnyttjas för jordbruk 
eller som har genomfört 
investeringsinriktade åtgärder för att 
anpassa sig till klimatförändringarna. Om 
det är väl motiverat för att uppnå mål på 
miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas 
grupper av jordbrukare.

Or. de
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Motivering

Målgruppen för denna åtgärd bör i första hand vara jordbrukare.

Ändringsförslag 1295
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark. 
Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk i stödberättigade 
områden. Om det är väl motiverat för att 
uppnå mål på miljöområdet får stöd för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk även 
beviljas andra markförvaltare eller grupper 
av andra markförvaltare.

Or. fr

Ändringsförslag 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark. 

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som motsvarar ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk. Om det är väl 
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Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

motiverat för att uppnå mål på 
miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

Or. it

Ändringsförslag 1297
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
på ett betydande sätt görs utöver 
tillämpliga bindande normer enligt 
avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) 
nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
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görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012, tillämpliga minimikrav 
för användning av gödselmedel och 
växtskyddsmedel och andra tillämpliga 
bindande krav som fastställs i den 
nationella lagstiftningen. Alla sådana 
bindande krav ska identifieras i 
programmet.

Or. de

Motivering

Inom ramen för miljöanpassningen av den första pelaren bör alla miljö- och klimatåtgärder 
inom jordbruket per definition betraktas som gröna, dock utan att kraven för den andra 
pelaren ökar.

Ändringsförslag 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012, tillämpliga minimikrav 
för användning av gödselmedel och 
växtskyddsmedel och andra tillämpliga 
bindande krav som fastställs i den 
nationella lagstiftningen. Alla sådana 
bindande krav ska identifieras i 
programmet.

Or. fr
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Ändringsförslag 1300
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012, tillämpliga minimikrav 
för användning av gödselmedel och 
växtskyddsmedel och andra tillämpliga 
bindande krav som fastställs i den 
nationella lagstiftningen. Alla sådana 
bindande krav ska identifieras i 
programmet.

Or. it

Ändringsförslag 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012, tillämpliga minimikrav 
för användning av gödselmedel och 
växtskyddsmedel och andra tillämpliga 
bindande krav som fastställs i den 
nationella lagstiftningen. Alla sådana 
bindande krav ska identifieras i 
programmet.
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i programmet.

Or. it

Ändringsförslag 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänliga 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 

3. Stöd för miljö- och klimatvänliga 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver de tillämpliga bindande
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
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minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 1304
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 
i förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 1305
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
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enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Alla sådana bindande krav ska 
identifieras i programmet.

enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Or. en

Ändringsförslag 1306
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning IV kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012. Alla sådana 
bindande krav ska identifieras i 
programmet.

Or. en

Motivering

Baskraven för stöd till miljö- och klimatvänligt jordbruk bör inte hindra medlemsstaterna från 
att inrätta nationell lagstiftning till skydd för natur och miljö.

Ändringsförslag 1307
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012, andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012 och
tillämpliga minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel. Alla 
sådana bindande krav ska identifieras i 
programmet.

Or. pt

Ändringsförslag 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillämpningen av tvärvillkor för 
åtgärder för landsbygdsutveckling som 
bygger på arealstöd bör kopplas till ett 
enhetsstöd som kan tillämpas för båda 
pelarna vad gäller reglerna om beräkning 
av sanktioner för tvärvillkor för dem som 
drar nytta av systemet för 
småjordbrukare. Genomförandet av 
miljöanpassningspaketet som en grund 
för detta stöd skulle medföra två effekter: 
1. Ökning av den administrativa insatsen 
på grund av belastning av 
programprocessen som avser utarbetande 
av landsbygdsutvecklingsprogram, följt av 
utvecklingen av komplexa mekanismer 
för att möjliggöra det tekniska 
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genomförandet av sådana stödsystem.
2. Minskning av den förväntade effekten 
av åtgärder som stödjer miljöskydd och 
hållbar förvaltning av jordbruksmark och 
naturresurser.
Införandet av miljöanpassningspaketet 
leder till en minskning av stödnivån för 
miljövänligt jordbruk enligt kriterier som 
inte respekterar principerna om 
kvantifiering av inkomstbortfall och 
ytterligare utgifter som drabbar 
jordbrukare till följd av genomförandet av 
åtagandena. Full ersättning bör betalas 
för inkomstbortfallet och de ytterligare 
utgifterna som åsamkats till följd av 
genomförandet av 
miljöanpassningsåtgärder. 

Or. ro

Ändringsförslag 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stöden till miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör inkludera åtgärder som 
syftar till positiv förvaltning av de 
skyldigheter som fastställts i avdelning III 
kapitel 2 artikel 32 i förordning (EU) 
nr DP/2012 för att ytterligare stimulera 
deras resultat på miljöområdet. Sådana 
åtgärder bör anpassas efter marken i 
fråga för att uppnå så stor miljönytta som 
möjligt.

Or. en

Motivering

För att ytterligare stimulera resultatet av skyldigheterna inom det ekologiska fokusområdet 
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enligt pelare I:s miljöanpassningsstöd måste positiv förvaltning uppmuntras genom 
miljösystem för jordbruket.

Ändringsförslag 1310
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stöd kan tillhandahållas till 
jordbrukare för att uppfylla de nationella 
kraven på integrerad bekämpning när 
dessa går utöver de gemensamma 
principerna och kraven enligt 
direktiv 2009/128/EG.

Or. en

Motivering

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Ändringsförslag 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om jordbrukare automatiskt är 
berättigade till det stöd som avses i 
avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) 
nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling] behöver de 
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åtgärder för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som fastställs i denna 
förordnings artikel 29.4 inte vara 
desamma som 
miljöanpassningsåtgärderna, men 
programmen för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk måste ge mer än fördelarna med 
miljöanpassningen.

Or. en

Ändringsförslag 1312
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sträva efter att ge 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna åtgärd den kunskap och 
information som krävs för att fullgöra 
dessa, inbegripet expertrådgivning 
relaterad till åtaganden och/eller genom att 
relevant utbildning krävs för att stöd inom 
ramen för denna åtgärd ska betalas ut.

4. Medlemsstaterna kan sträva efter att ge 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna åtgärd den kunskap och 
information som krävs för att fullgöra 
dessa, inbegripet expertrådgivning 
relaterad till åtaganden och/eller genom att 
relevant utbildning krävs för att stöd inom 
ramen för denna åtgärd ska betalas ut.

Or. en

Ändringsförslag 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sträva efter att ge 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna åtgärd den kunskap och 
information som krävs för att fullgöra 

4. Medlemsstaterna ska se till att ge de 
personer som gör insatser inom ramen för 
denna åtgärd möjlighet att förfoga över
den kunskap och information som krävs för 
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dessa, inbegripet expertrådgivning 
relaterad till åtaganden och/eller genom att 
relevant utbildning krävs för att stöd inom 
ramen för denna åtgärd ska betalas ut.

att fullgöra dessa, inbegripet aktivering av 
tjänster för expertrådgivning relaterad till 
åtaganden.

Or. it

Ändringsförslag 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det krävs en övergångsbestämmelse 
avseende de nya reglerna för att 
möjliggöra att mottagarna av stöd för 
miljövänligt jordbruk uppfyller de 
nödvändiga villkoren för
stödberättigande. Flera risker kan 
framkomma vid inspektion: Intensifiering 
av jordbruksverksamhet i områden med 
högt naturvärde snarare än att säkerställa 
jordbrukets/hushållets inkomster, med en 
efterföljande ogynnsam effekt på 
miljöfaktorer (biologisk mångfald, vatten, 
mark, klimatförändringar). Omöjlighet att 
utnyttja stödet som är öronmärkt för 
miljömål (minst 25 % av det övergripande 
EJFLU-bidraget för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram).

Or. ro

Ändringsförslag 1315
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 5. För att uppnå och upprätthålla EU:s 
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ska göras för en period om fem till sju år.
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade 
miljöfördelarna, får dock 
medlemsstaterna besluta om en längre 
period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

miljömål ska åtaganden inom ramen för 
denna åtgärd göras för en period om 14 år, 
med möjlighet till avhopp efter sju år.

Or. en

Ändringsförslag 1316
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska i princip göras för en period om ett till 
sju år, beroende på de investeringar som 
gjorts. Då det är nödvändigt för att uppnå 
eller bibehålla de eftersträvade 
miljöfördelarna, får dock medlemsstaterna 
besluta om en längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats. Även 
befintliga åtaganden ska omfattas av den 
årliga möjligheten till förlängning.

Or. de

Motivering

Det bör vara möjligt att inom den period under vilken en viss jordbruksåtgärd ska 
genomföras fatta enskilda och separata beslut för varje åtgärd. Perioden på 5 år är inte 
optimal för alla åtgärder. Möjligheten att förlänga en åtgärd med ett år i taget bör även gälla 
för befintliga projekt.
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Ändringsförslag 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre eller kortare (minst ett år) period 
inom sina landsbygdsutvecklingsprogram 
för särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 1318
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre eller kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

Or. de
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Ändringsförslag 1319
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har upphört. För 
nya åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden kan medlemsstaterna 
fastställa en kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram. I 
vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna även fastställa en 
kortare inledande period.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få fastställa den bäst lämpade avtalslängden utifrån de specifika 
förhållandena i regionen. Nya avtal som följder på den inledande periodens slut bör vara 
fristående i händelse av påföljder. Det föreslagna ändringsförslaget är i linje med det danska 
ordförandeskapets konsoliderade omarbetade text.

Ändringsförslag 1320
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats. För 
nya åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden kan medlemsstaterna 
fastställa en kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram. I 
vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna även fastställa en 
kortare inledande period.

Or. en

Ändringsförslag 1321
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats. För 
särskilda delåtgärder och mål bör 
medlemsstaterna föreskrivas att göra 
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åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
för perioder om under fem år.

Or. bg

Ändringsförslag 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd, 
som täcker en tidsperiod som anges i 
programmet, ska göras för en period om 
fem till sju år. Då det är nödvändigt för att 
uppnå eller bibehålla de eftersträvade 
miljöfördelarna, får dock medlemsstaterna 
besluta om en längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

Or. pt

Ändringsförslag 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
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till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Stöd från EJFLU kan avse åtgärder som 
omfattas av avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Or. de

Motivering

Kraven på miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket går i princip längre än kraven på 
miljöanpassning av direktstödet. Certifierade miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket bör 
därför automatiskt uppfylla kraven på miljöanpassning. Samtliga åtgärder ska därför räknas 
som och vara berättigade till stöd som miljöanpassning inom den första pelaren och som 
system för miljöåtgärder inom jordbruket inom den andra pelaren.

Ändringsförslag 1324
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av den extrakostnad och det
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 30 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Där åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 40 %. I vederbörligen 
motiverade fall för insatser som avser 
miljöskydd kan stöd beviljas som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet när permanenta begränsningar 
registreras för områden.
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Or. en

Motivering

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Ändringsförslag 1325
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 30 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Or. en

Ändringsförslag 1326
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %. I vederbörligen 
motiverade fall för insatser som rör 
miljöskydd kan stöd beviljas som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet för åtaganden som handlar om att 
avstå från kommersiellt bruk av områden, 
beräknat på grundval av de 
extrakostnader som uppstått och 
inkomstbortfallet.

Or. en

Ändringsförslag 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den 
högsta nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för de 
extrakostnader och inkomstbortfall som de 
aktuella åtagandena har gett upphov till. Då 
det är nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. För gruppåtaganden ska ett 
schablonbelopp beviljas för varje 
jordbrukare som deltar för att täcka 
ytterligare kostnader för anpassning 
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under det första året.
För att beräkna det stöd som avses i 
denna punkt, då det finns en risk att 
miljö- och klimatvänliga metoder överges, 
får medlemsstaterna beräkna stödet på 
grundval av alternativkostnaden för att ge 
upp verksamheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 1328
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare eller av andra 
markförvaltare ska den högsta nivån vara 
30 %. Om 
landsbygdsutvecklingsprogrammet inte 
innefattar aktivering av den åtgärd som 
avses i artikel 31 ska taket för 
transaktionskostnaderna höjas till 30 % 
för de insatser som omfattas av direktiven 
92/43/EEG, 2009/47/EG och 2000/60/EG.

Or. it

Ändringsförslag 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till, även om det rör sig 
om att upprätthålla befintliga metoder 
som gynnar miljön.

Extrakostnaderna och inkomstbortfallen 
ska fastställas i förhållande till de 
metoder som anses minst gynnsamma. De 
som motsvarar de metoder som de 
offentliga myndigheterna har rätt att 
förvänta sig inom sina territorier erhåller 
inte stöd.
Då det är nödvändigt kan stöden också 
avse transaktionskostnader till ett värde av 
upp till 20 % av de bidrag som betalats ut 
för åtaganden om ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk. Då åtagandena 
omfattas av en gemensam strategi ska den 
högsta nivån vara 30 %.

Or. fr

Ändringsförslag 1330
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
belöna stödmottagarna för de insatser som 
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delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella 
åtagandena har gett upphov till. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

gjorts för att förbättra företagets miljö-
och klimatprestanda med ett särskilt fokus 
på investeringar som bemöter de nya 
utmaningar som orsakas av 
klimatförändringar, förnyelsebar energi, 
vatten- och markförvaltning och biologisk 
mångfald. Då det är nödvändigt kan stöden 
också avse transaktionskostnader till ett 
värde av upp till 20 % av de bidrag som 
betalats ut för åtaganden om ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

Or. en

Ändringsförslag 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader och kostnader som
stimulanskomponent till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Or. de

Motivering

Incitamentet att införa eller behålla miljövänliga produktionsprocesser, bevara landskapet 
och dess särdrag, naturresurserna och den biologiska mångfalden är av allmänt intresse.
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Ändringsförslag 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla de 
extrakostnader och inkomstbortfall som de 
aktuella åtagandena har gett upphov till. Då 
det är nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Or. ro

Motivering

För att uppnå målsättningarna för miljöskydd och bevaring av biologisk mångfald är det 
nödvändigt att jordbrukare som väljer att övergå från konventionellt jordbruk till ekologiskt 
jordbruk får full ersättning för de ytterligare kostnader de ådrar sig och den inkomst de 
förlorar.

Ändringsförslag 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 



PE494.479v01-00 142/173 AM\909513SV.doc

SV

har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare och/eller av 
andra markförvaltare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Or. it

Ändringsförslag 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare eller grupper 
bestående av andra markförvaltare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

Or. es

Ändringsförslag 1335
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att beräkna det stöd som avses i 
föregående punkt, då det finns en risk att 
miljö- och klimatvänliga metoder överges, 
för medlemsstaterna tillämpa konceptet 
med alternativkostnader.

Or. pt

Ändringsförslag 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om åtagandena för den aktuella 
åtgärden omfattar genomförande av 
ekologiska inslag som inleds i samband 
med genomförandet av andra åtaganden 
inom åtgärden, kan detta kompenseras 
inom åtgärden. I dessa fall kan de inte 
beviljas stöd inom ramen för ”icke-
produktiva investeringar” enligt 
punkt 18.1 d.

Or. it

Ändringsförslag 1337
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får tillämpa det 
förfarande som avses i artikel 49.3 för att 
välja ut stödmottagare om det krävs för att 

utgår
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åtgärden ska tillämpas effektivt.

Or. fr

Ändringsförslag 1338
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för denna åtgärd får inget stöd 
beviljas för åtaganden som omfattas av 
åtgärden för ekologiskt jordbruk.

Inom ramen för denna åtgärd får inget stöd 
beviljas för åtaganden som omfattas av 
åtgärden för ekologiskt jordbruk. Inom 
ramen för denna åtgärd får stöd inte 
heller beviljas för åtaganden som gynnar 
klimatet men som har en negativ inverkan 
på miljön.

Or. en

Ändringsförslag 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för denna åtgärd får inget 
stöd beviljas för åtaganden som omfattas 
av åtgärden för ekologiskt jordbruk.

Stöden till miljö- och klimatvänligt 
jordbruk får inte beviljas för att övergå till 
eller bevara åtgärden för ekologiskt 
jordbruk.

Or. en

Motivering

Enligt åtgärden för miljövänligt jordbruk kan en jordbrukare erhålla finansiering för att t.ex. 
införa eller bevara traditionella biotoper eller vidsträckta buffertzoner. Detta bör vara ett 
alternativ även i fortsättningen.
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Ändringsförslag 1340
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Stöd kan ges för bevarande av genetiska 
resurser i jordbruket, för insatser som inte 
omfattas av bestämmelserna i 
punkterna 1−8.

9. Stöd ska ges för bevarande och hållbar 
användning av genetisk mångfald i 
jordbruket, för insatser som inte omfattas 
av bestämmelserna i punkterna 1−8. Det 
ska vara obligatoriskt för 
landsbygdsutvecklingsprogrammen att 
erbjuda sådant stöd. 

Or. en

Ändringsförslag 1341
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller förlängningen på 
ett år av åtaganden efter insatsens 
inledande period, villkoren för åtagandena 
att extensifiera djurproduktionen eller 
sköta djurproduktionen på annat sätt, 
begränsa användningen av gödselmedel, 
växtskyddsmedel eller andra insatsvaror, 
föda upp lokala raser som riskerar att 
försvinna från djurhållningen eller bevara 
växtgenetiska resurser, samt när det gäller 
definitionen av stödberättigade insatser i 
enlighet med punkt 9.

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller förlängningen på 
ett år av åtaganden efter insatsens 
inledande period, villkoren för åtagandena 
att extensifiera djurproduktionen eller 
sköta djurproduktionen på annat sätt, rikta
användningen av gödselmedel, 
växtskyddsmedel eller andra insatsvaror 
mot hållbart jordbruk, föda upp lokala 
raser som riskerar att försvinna från 
djurhållningen eller bevara växtgenetiska 
resurser, samt när det gäller definitionen av 
stödberättigade insatser i enlighet med 
punkt 9.

Or. en
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Motivering

En av de största drivkrafterna i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel var 
att begränsa användningen av växtskyddsmedel och att se till att bättre produkter tas fram för 
att minska inverkan på miljön och människors hälsa. Förordning 1107/2009 begränsar 
dessutom växtskyddsmedlens påverkan och risker genom omprövningen av verksamma 
ämnen. Antagandet av ytterligare åtgärder genom delegerade akter om användningen av 
växtskyddsmedel inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken ska i varje fall riktas åt 
detta håll för att säkerställa överensstämmelse mellan politikområdena.

Ändringsförslag 1342
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller förlängningen på 
ett år av åtaganden efter insatsens 
inledande period, villkoren för åtagandena 
att extensifiera djurproduktionen eller 
sköta djurproduktionen på annat sätt, 
begränsa användningen av gödselmedel, 
växtskyddsmedel eller andra insatsvaror, 
föda upp lokala raser som riskerar att 
försvinna från djurhållningen eller bevara 
växtgenetiska resurser, samt när det gäller 
definitionen av stödberättigade insatser i 
enlighet med punkt 9.

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller förlängningen på 
ett år av åtaganden efter insatsens 
inledande period, villkoren för åtagandena 
att extensifiera djurproduktionen eller 
sköta djurproduktionen på annat sätt, rikta
användningen av gödselmedel, 
växtskyddsmedel eller andra insatsvaror 
mot hållbart jordbruk, föda upp lokala 
raser som riskerar att försvinna från 
djurhållningen eller bevara växtgenetiska 
resurser, samt när det gäller definitionen av 
stödberättigade insatser i enlighet med 
punkt 9.

Or. en

Ändringsförslag 1343
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Vid utformningen av nya eller 
befintliga stödordningar för miljöåtgärder 
bör medlemsstaterna, på grundval av 
förhandsutvärderingen, främja 
miljöåtgärder inom jordbruket som har 
ökat miljöprestandan hos de enskilda 
jordbruken och på regional nivå för att 
stödordningarna ska fortsätta att 
användas och få ännu större effekt.

Or. en

Ändringsförslag 1344
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Medlemsstaterna ska underlätta 
jordbrukarnas anslutning till 
stödordningarna för miljöåtgärder fram 
till programperiodens slut, om målen 
ännu inte har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 1345
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Ekologiskt jordbruk

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal 



PE494.479v01-00 148/173 AM\909513SV.doc

SV

beviljas jordbrukare eller grupper av 
jordbrukare som på frivillig basis gör 
åtaganden för att ställa om till eller 
bibehålla ekologiska odlingsmetoder som 
definieras i rådets förordning (EG) nr 
834/2007.
2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana krav ska identifieras i 
programmet.
3. Åtaganden inom ramen för denna 
åtgärd ska göras för en period om fem till 
sju år. När stöd beviljas för att ett 
ekologiskt jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett 
år i taget efter det att den första perioden 
har avslutats.
4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella 
åtagandena har gett upphov till. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare 
ska den högsta nivån vara 30 %.
5. Stödet får uppgå till de högsta belopp 
som anges i bilaga I.

Or. de

Motivering

Ett extra stöd till ekologiskt jordbruk, utöver det allmänna stödet till jordbruket, bör förkastas 
eftersom detta leder till en oönskad snedvridning av konkurrensen för jordbruksföretag. 
Eftersom de ekologiska företagens omsättning stiger och konsumenterna lägger alltmer 
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pengar på ekologiska produkter kan ett eventuellt marknadsmisslyckande inte anföras som 
argument för att bevilja stöd.

Ändringsförslag 1346
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal beviljas 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som på frivillig basis gör åtaganden för att 
ställa om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal beviljas 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som på frivillig basis gör åtaganden för att 
ställa om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007. Det ska vara 
obligatoriskt för 
landsbygdsutvecklingsprogrammen att 
erbjuda denna åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal beviljas 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som på frivillig basis gör åtaganden för att 
ställa om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal 
och/eller djurenhet beviljas jordbrukare 
eller grupper av jordbrukare som på 
frivillig basis gör åtaganden för att ställa 
om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007.

Or. es
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Motivering

Det krävs att man inför en möjlighet att fastställa belopp per djurenhet. Att inte göra detta 
skulle försvåra eller göra det omöjligt att definiera en åtgärd för att främja ekologisk 
boskapsuppfödning med avseende på tidigare programplaneringsperioder.

Ändringsförslag 1348
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Alla sådana krav ska identifieras i 
programmet.

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012.

Or. en

Ändringsförslag 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana krav ska identifieras i 

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012. Alla sådana 
krav ska identifieras i programmet.
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programmet.

Or. ro

Ändringsförslag 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana krav ska identifieras i 
programmet.

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012 och
tillämpliga minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel. Alla 
sådana krav ska identifieras i programmet.

Or. pt

Ändringsförslag 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana krav ska identifieras i 
programmet.

2. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
med ekologisk produktion som görs utöver 
de tillämpliga bindande normerna enligt 
avdelning VI kapitel I i förordning (EU) 
nr HR/2012, tillämpliga minimikrav för 
användning av gödselmedel och 
växtskyddsmedel och andra tillämpliga 
bindande krav som fastställs i den 
nationella lagstiftningen. Alla sådana krav 
ska identifieras i programmet.
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Or. en

Ändringsförslag 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
När stöd beviljas för att ett ekologiskt 
jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år.
Medlemsstaterna måste göra det möjligt 
för jordbrukare att även efter 2015 
uppfylla dessa åtaganden genom att 
garantera stöd enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens befintliga och 
efterföljande program efter 2020. Enda 
gången åtagandena inte ska uppfyllas är 
om det saknas jämförbara åtgärder i 
programmen efter 2020. När stöd beviljas 
för att ett ekologiskt jordbruk ska 
bibehållas får medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

Or. de

Motivering

Efterfrågan på ekologiska jordbruksprodukter ökar i Europa. Därför bör ekologiska jordbruk 
vara stödberättigande under hela programperioden så att nya företag kan göra en långsiktig 
planering.

Ändringsförslag 1353
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
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ska göras för en period om fem till sju år. 
När stöd beviljas för att ett ekologiskt 
jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

ska göras för en period om fem till sju år. 
När stöd beviljas för att övergå till 
ekologiskt jordbruk får medlemsstaterna 
fastställa en kortare första period som 
motsvarar konvergensperioden. När stöd 
beviljas för att ett ekologiskt jordbruk ska 
bibehållas får medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats. För nya åtaganden som rör 
bibehållande och som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den första 
perioden kan medlemsstaterna fastställa 
en kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 1354
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
När stöd beviljas för att ett ekologiskt 
jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
När stöd beviljas för att övergå till 
ekologiskt jordbruk får medlemsstaterna 
fastställa en kortare första period som 
motsvarar konvergensperioden. När stöd 
beviljas för att ett ekologiskt jordbruk ska 
bibehållas får medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats. För nya åtaganden som rör 
bibehållande och som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den första 
perioden kan medlemsstaterna fastställa 
en kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör få fastställa den bäst lämpade avtalslängden utifrån de specifika 
förhållandena i regionen. Nya avtal som följder på den inledande periodens slut bör vara 
fristående i händelse av påföljder. Det föreslagna ändringsförslaget är i linje med det danska 
ordförandeskapets konsoliderade omarbetade text.

Ändringsförslag 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
som krävs för att övergå till ekologiskt 
jordbruk har gett upphov till. Stöden för 
att bibehålla ekologiska odlingsmetoder 
ska betalas ut årligen och ska kompensera 
stödmottagarna för de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella 
åtagandena har gett upphov till. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

Or. pt

Ändringsförslag 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
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kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

kompensera stödmottagarna för alla de 
extrakostnader och inkomstbortfall som de 
aktuella åtagandena har gett upphov till. Då 
det är nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

Or. ro

Motivering

I enlighet med vad som föreskrivs i artikel 29.6 ska kompensationsnivån täcka alla 
extrakostnader och inkomstbortfall för stödmottagare som övergår till ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla de 
extrakostnader och inkomstbortfall som de 
aktuella åtagandena har gett upphov till. Då 
det är nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

Or. ro

Ändringsförslag 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun



PE494.479v01-00 156/173 AM\909513SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare
ska den högsta nivån vara 30 %.

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtagandena. Då åtagandena omfattas av en 
gemensam strategi ska den högsta nivån 
vara 30 %.

Or. fr

Ändringsförslag 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sträva efter att förse 
de jordbrukare som åtar sig åtaganden 
enligt denna åtgärd med den kunskap och 
information som krävs för att genomföra 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1360
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
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förse de jordbrukare som åtar sig 
åtaganden enligt denna åtgärd med den 
kunskap och information som krävs för 
att genomföra dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
tillhandahålla och hjälpa jordbrukare 
med den kunskap och information som 
behövs för att genomföra åtagandena.

Or. pt

Ändringsförslag 1362
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram fastställa 
hur denna åtgärd kan kombineras med 
andra åtgärder i förordningen, särskilt i 
artiklarna 17, 18, 28, 29, 31 och 36, för att 
utöka det ekologiska jordbruket och bidra 
till uppfyllandet av miljömålen och målen 
om ekonomisk utveckling på landsbygden.

Or. en
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Ändringsförslag 1363
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska i sina
landsbygdsutvecklingsprogram fastställa 
hur denna åtgärd kan kombineras med 
andra åtgärder i förordningen, särskilt i 
artiklarna 17, 18, 28, 29, 31 och 36, för att 
tillhandahålla enhetliga politiska ramverk 
för utökat ekologiskt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna bör i sina 
landbygdsutvecklingsprogram beskriva 
hur dessa åtgärder kan kombineras med 
andra EJFLU-åtgärder.

Or. de

Motivering

Kraven på miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket går i princip längre än kraven på 
miljöanpassning av direktstödet. Certifierade miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket bör 
därför automatiskt uppfylla kraven på miljöanpassning. Samtliga åtgärder ska därför räknas 
som och vara berättigade till stöd som miljöanpassning inom den första pelaren och som 
system för miljöåtgärder inom jordbruket inom den andra pelaren.  Flera av 
EJFLU-åtgärderna bör bidra till utvecklingen.
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Ändringsförslag 1365
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Oavsett vad som nämns i artikel 30 a 
(ny) kan medlemsstaterna välja att 
införliva ekologiska åtgärder i åtgärderna 
för miljö- och klimatvänligt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1366
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Stödet kan även täcka kostnader som 
uppstår i samband med informations- och 
marknadsföringsverksamheter för 
ekologiska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 1367
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Medlemsstaterna ska göra stödet enligt 
denna åtgärd tillgängligt i alla deras 
territorier. Det ska vara obligatoriskt att 
införa denna åtgärd inom 



PE494.479v01-00 160/173 AM\909513SV.doc

SV

landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 1368
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av 
direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 
2000/60/EG.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av 
direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 
2000/60/EG.

Medlemsstaterna kan bevilja stöd som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet när permanenta begränsningar 
registreras för områden.

Or. en

Motivering

Många av de verksamheter som krävs för att uppnå målen i de direktiv som det hänvisas till i 
denna artikel är antingen irreversibla (till exempel skapandet av våtmarker) eller så måste de 
vara permanenta för att uppnå full effekt (till exempel skyldigheterna att öka bevarandet och 
inneslutningen av kol). Engångsstöden utgör ett effektivt verktyg som även skapar en väsentlig 
administrativ förenkling.

Ändringsförslag 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1



AM\909513SV.doc 161/173 PE494.479v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av 
direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 
2000/60/EG.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar 
jordbruksmark eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av 
direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 
2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare liksom andra 
markförvaltare.

Or. en

Ändringsförslag 1371
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare, sammanslutningar av 
skogsägare och kommunala skogsägare. I 
vederbörligen motiverade fall kan stöd 
även beviljas andra markförvaltare.
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Or. de

Ändringsförslag 1372
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare eller kommuner och deras 
sammanslutningar.

Or. en

Ändringsförslag 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare och offentliga 
skogsförvaltningsorgan som inte får 
finansiering från nationella budgeter. I 
vederbörligen motiverade fall kan stöd 
även beviljas andra markförvaltare.

Or. ro

Ändringsförslag 1374
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av jordbrukare och privata skogsägare. I 
vederbörligen motiverade fall kan stöd 
även beviljas andra markförvaltare.

Or. bg

Ändringsförslag 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
endast beviljas i samband med nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver vad som krävs för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt artikel 94 i och 
bilaga II till rådets förordning (EG) nr 
HR/2012.

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
beviljas i samband med alla nackdelar som 
uppstår i samband med genomförandet av 
dessa direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 1376
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
endast beviljas i samband med nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver vad som krävs för god 

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
endast beviljas i samband med nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver vad som krävs för god 
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jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt artikel 94 i och bilaga II till rådets 
förordning (EG) nr HR/2012.

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt artikel 94 och bilaga II till rådets 
förordning (EU) nr HR/2012 och på villkor 
att det finns särskilda förvaltningskrav 
kopplade till uppfyllandet av målen i 
nämnda direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
endast beviljas i samband med nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver vad som krävs för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt artikel 94 i och bilaga II till rådets 
förordning (EG) nr HR/2012.

3. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiven 92/43/EG och 2009/147/EG ska 
endast beviljas i samband med nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver vad som krävs för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt artikel 94 i och bilaga II till rådets 
förordning (EG) nr HR/2012. För att 
beräkna det stöd som avses i denna punkt, 
då det finns en risk att miljö- och 
klimatvänliga metoder överges, får 
medlemsstaterna beräkna stödet på 
grundval av alternativkostnaden för att ge 
upp verksamheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiv 2000/60/EG ska endast beviljas i 

4. Stöd till jordbrukare som är kopplat till 
direktiv 2000/60/EG ska endast beviljas i 
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samband med särskilda krav samband med särskilda krav som går 
utöver de föreskrivna verksamhetskraven 
och normerna för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden enligt 
avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) 
nr HR/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) som införts genom 
direktiv 2000/60/EG, är förenliga med 
åtgärdsprogrammen i 
avrinningsdistriktens förvaltningsplaner 
för uppnående av direktivets miljömål och 
som går längre än de åtgärder som krävs 
för att genomföra annan EU-lagstiftning 
för skydd av vatten,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel I i förordning (EU) nr HR/xxxx 
och de skyldigheter som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) 
nr DP/2012,

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel I i förordning (EU) nr HR/xxxx 
och de skyldigheter som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) 
nr DP/2012,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt artikel 94 i och bilaga II till rådets
förordning (EU) nr HR/xxxx,

Or. en

Ändringsförslag 1383
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxx,

Or. en

Motivering

Anpassning av baskraven för stöd till utsedda Natura 2000-områden och inom ramen för 
ramdirektivet för vatten. Landsbygdsutvecklingspolitiken måste ha lämpliga verktyg för att 
säkerställa genomförandet av ramdirektivet för vatten. Genom att inrätta strängare baskrav 
för stöd inom ramen för ramdirektivet för vatten riskerar förordningen att hindra 
genomförandet av ramdirektivet och dess tillhörande miljöfördelar.

Ändringsförslag 1384
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxx,

Or. en

Motivering

Samma baskrav borde gälla för alla tre direktiv. Dessutom kan ramdirektivet för vatten införa 
större förändringar gällande markanvändning och leda till att jordbrukare avstår från 
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jordbruksmark, vilket de bör kompenseras för.

Ändringsförslag 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx,

Or. es

Motivering

Man bör inte inkludera miljöanpassningskomponentens metoder i stödets baskrav enligt 
ramdirektivet för vatten, eftersom villkoren för dessa stöd bör vara desamma som de för 
stödet inom ramen för Natura 2000.

Ändringsförslag 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx,

Or. es
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Motivering

Man bör inte inkludera miljöanpassningskomponentens metoder i stödets baskrav enligt 
ramdirektivet för vatten, med tanke på att villkoren för dessa stöd bör vara desamma som de 
för stödet inom ramen för Natura 2000.

Ändringsförslag 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx och de skyldigheter som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012,

(b) som går utöver de föreskrivna 
verksamhetskraven och normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt avdelning VI kapitel I i förordning 
(EU) nr HR/xxxx,

Or. es

Motivering

Villkoren för stöd enligt ramdirektivet för vatten kan vara desamma som de för stödet enligt 
Natura 2000 om man inkluderar miljöanpassningskomponentens metoder i baskraven för 
stödet inom ramen för ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som går utöver skyddsnivån enligt den 
EU-lagstiftning som gällde när 
direktiv 2000/60/EG antogs, i enlighet 
med artikel 4.9 i direktiv 2000/60/EG, och

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som medför stora förändringar i fråga 
om markanvändning, och/eller stora 
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
som leder till en betydande 
inkomstförlust.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som medför stora förändringar i fråga 
om markanvändning, och/eller stora
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
som leder till en betydande inkomstförlust.

(d) som medför förändringar i fråga om 
markanvändning, eller restriktioner i fråga 
om jordbruksmetoder som leder till en 
inkomstförlust.

Or. es

Motivering

Det bör undvikas av vissa jordbruksföretag som drabbas av förluster utesluts från tillgången 
till stöden i fråga.

Ändringsförslag 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som medför stora förändringar i fråga 
om markanvändning, och/eller stora 
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
som leder till en betydande inkomstförlust.

(d) som medför stora förändringar i fråga 
om markanvändning, och/eller stora 
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
eller upprätthållandet av befintliga 
metoder som gynnar miljön, som 
jämförelsevis leder till en betydande
inkomstförlust.

Or. fr

Ändringsförslag 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Jordbruks- och skogsområden inom 
Natura 2000 som utsetts enligt 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

(a) Jordbruks- och skogsområden inom 
Natura 2000 som utsetts enligt 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG, 
liksom de som det hänvisas till i artikel 12 
i direktiv 92/43/EEG och som ligger 
utanför de områden som avses i artikel 6 i 
direktiv 2009/14/EG, när dessa omfattar 
de arter eller livsmiljöer som avses i dessa 
direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 1393
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga avgränsade 
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk och 

(b) Övriga avgränsade
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk och 
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skogar som bidrar till genomförandet av 
artikel 10 i direktiv 92/43/EEG. Dessa 
områden ska per 
landbygdsutvecklingsprogram inte 
överskrida 5 % av de utsedda 
Natura 2000-områden som omfattas av det 
territoriella tillämpningsområdet.

skogar som bidrar till att förbättra 
bestånden av de arter som avses i 
bilaga IV till direktiv 92/43/EEG, till
genomförandet av artikel 10 i 
direktiv 92/43/EEG och till bevarandet av 
samtliga fågelarter i enlighet med 
artikel 1 i direktiv 2009/147/EG. 
Områdena i denna punkt ska per 
landbygdsutvecklingsprogram inte 
överskrida 7 % av de utsedda 
Natura 2000-områden som omfattas av det 
territoriella tillämpningsområdet

Or. en

Ändringsförslag 1394
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att man i 
finansieringsplanen lägger fram separata 
budgetar för 
Natura 2000-jordbruksområden, 
Natura 2000-skogsområden och stöd 
genom ramdirektivet för vatten.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Permanenta grödor

Förutom anläggningarnas normala 
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investerings- och förnyelsebehov ska 
jordbrukare säkerställa underhållet av 
permanenta grödor. 

Or. it

Ändringsförslag 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, speciellt till 
jordbrukare som arbetar i 
jordbrukssystem med stort naturvärde, ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal för att kompensera 
jordbrukare för extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. pl

Motivering

Förutom bergsområden och andra områden med särskilda begränsningar finns det anledning 
att ta särskilt hänsyn till områden med högt naturvärde, där de i allmänhet låga inkomsterna 
leder till intensifiering i syfte att kunna bibehålla jordbruksdriften. Detta leder samtidigt till 
minskning av natur- och landskapsvärdena i dessa områden.


