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Ändringsförslag 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre



PE494.483v01-00 4/170 AM\909517SV.doc

SV

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1248
Diane Dodds

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1249
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

Stöd för att inrätta avancerade hållbara 
jordbruksmetoder, miljöstyrning och för 

att begränsa klimatförändringarna

Or. en

Ändringsförslag 1250
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

utgår

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.
b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.
c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

Or. de

Ändringsförslag 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Medlemsstaterna beviljar ett årligt stöd 
för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödsordningen i 
kapitel 1 och som på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder minst 
en av följande jordbruksmetoder:
a) Använda minst 10 % av det nationella 
taket för medlemsstaternas användning av 
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direktstöd till finansiering av riktade 
jordbruksmiljöåtgärder inom den andra 
pelaren: utöver den rådande nivån och 
100 % EU-finansierat.
b1) ”Jordbrukare som definitionsmässigt 
är gröna.”
Medlemsstaterna kan välja mellan 
följande kriterier:
– Ekologiskt jordbruk,
– 100 % certifierat hållbart jordbruk,
– Mer än 50 % gräsmark, eller åkermark 
på mindre än 15 hektar eller 1/3 av den i 
medlemsstaten genomsnittliga 
gårdsstorleken (medlemsstaten kan välja 
ett av alternativen),
– Jordbruk som på minst 20 % av sin 
utnyttjade jordbruksareal deltar i vissa 
miljöprogram för jordbruket,
– Jordbruk som till minst 20 % av sin 
utnyttjade jordbruksareal ligger inom det 
europeiska nätet av skyddade områden 
(Natura 2000),
– Jordbruk som har minst 20 % 
skogsareal om högst 15 hektar stora 
parceller, på stödberättigande arealer.
b2) Andra / ”jordbrukare som 
definitionsmässigt inte är gröna”.
Medlemsstaterna måste välja ut minst tre 
av följande miljöanpassningsåtgärder som 
förpliktigande för jordbrukare.
Alternativt kan medlemsstaterna låta 
jordbrukarna välja tre 
miljöanpassningsåtgärder ur en längre 
lista som medlemsstaterna har beslutat.
Grundstödet är oberoende av 
miljöanpassningsbidraget på 15 %.
Listans beståndsdelar:
– Miljökänsliga områden.
Arealer som inräknas i de fem procenten 
miljökänsliga områden:
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Åkerarealer inom jordbruk som ingår i 
det europeiska nätet av skyddsområden, 
Natura 2000, eller i andra 
skyddsområden. Jordbruksarealer 
tillhöriga jordbruk som deltar i vissa 
jordbruksmiljöprogram. Arealer utan 
kvävegödning. Jordbruksarealer med 
landskapselement (t.ex. områden med 
beskogning, häckar, terrasser), 
buffertremsor, arealer som inte odlas 
(trädesmark).
Arealer med mångåriga grödor ska 
undantas från riktlinjerna.
För att förstärka fördelarna i fråga om 
miljö och biologisk mångfald vid åtgärder 
inom biologiskt känsliga områden kan 
medlemsstaterna välja ett kollektivt 
tillvägagångssätt, och låta kraven 
uppfyllas av en grupp jordbrukare på 
regional nivå.
– Odlingsdiversifiering.
– Skydd av permanent gräsmark.
– 2 % miljökänsliga områden på 
permanent gräsmark.
– Marktäckning/fånggröda.
– Arealer med betesmark och andra
fleråriga kulturer.
– Planer för gödning och/eller 
markhushållning.
– Certifierad energieffektivitet (lägre 
input, bättre resurseffektivitet, 
tillhandahållande av alternativa energier 
eller förnyelsebara råvaror.
– Användning av (mindre än 10 %) det
nationella taket för direktstöd genom 
medlemsstaterna för finansiering av 
riktade åtgärder för jordbruksmiljö 
(prioritet 4 och 5 inom den andra pelaren, 
som tillägg [till den nu rådande nivån], 
100 % EU-finansierat).
c) Tvärvillkorsregler, att 2 % av skiften 
över 50 hektar ska ställas till förfogande 
för miljö- och klimatskydd, med 
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inräknande av redan befintliga 
landskapselement.

Or. de

Ändringsförslag 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Medlemsstater ska bevilja ett årligt stöd 
för jordbruksmetoder som är gynnsamma 
för klimatet och miljön till jordbrukare 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
grundstödordningen i kapitel 1. 
Jordbrukare som uppfyller kriterierna 
”per definition är gröna”, i enlighet med 
artikel 29.4 ska i kraft av själva 
sakförhållandet vara berättigade till stöd. 
Medlemsstater ska välja fyra åtgärder 
från listan nedan och jordbrukare ska på 
sina stödberättigande hektar i enlighet med 
artikel 25.2 använda två jordbruksåtgärder 
som har valts ut på nationell eller 
regional nivå:

Or. en

Ändringsförslag 1253
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda två
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jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön som medlemsstaten 
väljer ut från en uttömmande europeisk 
förteckning:

Medlemsstaterna ska välja minst fem 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön från en 
uttömmande europeisk förteckning.
Medlemsstaterna kan välja någon av 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. fr

Ändringsförslag 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigade hektar 
i enlighet med artikel 25.5 välja att
använda minst en av följande 
jordbruksmetoder med gynnsam verkan på 
klimatet och miljön, under förutsättning 
att detta inte medför en kraftig minskning 
av produktionskapaciteten för deras 
företag:

Or. <Original>{PT}pt

Ändringsförslag 1255
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. En årlig tilläggsbetalning ska beviljas 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 och som på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder två av 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1256
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. En årlig tilläggsbetalning ska beviljas 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 och som på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder två av 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön med 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
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jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 när de på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder tre av
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Motivering

Ett system med en ”begränsad meny” skulle ge medlemsstater och regioner mer flexibilitet att 
bättre anta miljöanpassningsåtgärder efter sina särskilda omständigheter, behov och 
odlingsförhållanden. Med en ”en och samma modell för alla”-princip är det mindre troligt 
att man får betydande fördelar för miljön och klimatet.

Ändringsförslag 1258
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd för jordbrukare som på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
använder minst tre av de följande 
jordbruksmetoderna med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för systemet med samlat 
gårdsstöd i kapitel 1 får på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
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jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

använda minst tre av de följande 
jordbruksmetoderna med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för systemet med samlat 
gårdsstöd i kapitel 1 får på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
använda minst tre av de följande 
jordbruksmetoderna med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön: 

Or. en

Ändringsförslag 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigade hektar 
enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska få ett extra stöd förutsatt att 
de på sina stödberättigande hektar enligt 
artikel 25.2 använder minst fyra av sex 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en
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Ändringsförslag 1262
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska under perioden mellan 2014 
och 2020 på sina stödberättigande hektar 
enligt artikel 25.2 genomföra en dynamisk 
övergång till hållbara jordbruksmetoder 
som svarar på utmaningar från miljö, 
klimat, biologisk mångfald, markskötsel 
och vattenförvaltning på ett integrerat 
sätt, vilket innebär

Or. en

Motivering

En dynamisk övergång till hållbara jordbruksmetoder skulle ge jordbrukare tillräckligt med 
tid att anpassa sig till nya förhållanden. Det stöd som förutses för att göra jordbruket mer 
miljövänligt skulle därför börja på 20 % 2014 och öka till 50 % till 2020. Jordbrukare 
kommer att bli av med upp till 100 % av stödet inom ramen för grundstödordningen om de 
inte tillämpar åtgärderna för ett miljövänligare jordbruk på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 1263
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 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Medlemsstater ska bevilja ett årligt stöd 
för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön till
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 när de på sina hektar tillämpar 
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miljöanpassade krav enligt artikel 25.2
samt följande metoder:

Or. it

Ändringsförslag 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. En tilläggsbetalning ska beviljas 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1, som enligt systemet med samlat
gårdsstöd i kapitel 1 och på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2
använder följande jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1265
Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Ett tilläggsstöd ska beviljas jordbrukare 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
grundstödordningen i kapitel 1, som enligt 
systemet med samlat gårdsstöd i kapitel 1 
och på sina stödberättigande hektar enligt 
artikel 25.2 använder följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

Or. en
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Ändringsförslag 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett 
kompletterande stöd till de jordbrukare 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
grundstödordningen i kapitel 1 vars 
jordbruksföretag på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använder
följande jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. es

Ändringsförslag 1267
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.5 
använder följande jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
är berättigade till ett kompletterande stöd:

Or. fr

Ändringsförslag 1268
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 får ansöka om stöd för 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön under 
förutsättning att de på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
använder jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1269
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 får ansöka om stöd för 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön under 
förutsättning att de på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.2 
använder jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1270
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
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inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 får en ytterligare betalning om 
de på sina stödberättigande hektar enligt 
artikel 25.2 använder följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

Or. it

Ändringsförslag 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar eller vid sina djuruppfödningar
enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

Or. es

Ändringsförslag 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön: 

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
paket av jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en
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Ändringsförslag 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
paket av jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1274
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet, landskapet och miljön:

Or. en

Ändringsförslag 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.2 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 26.1 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

Or. en

Motivering

Miljöanpassningskrav bör begränsas till skiften som angetts av jordbrukaren för att aktivera 
grundrättigheter i stället för alla skiften på jordbruksföretaget. Att kontrollera all mark på 
jordbruksföretaget är mycket svårt och det är inte klart hur miljöanpassning skulle tillämpas 
när det gäller mark som används av fler än en jordbrukare under samma kalenderår.

Ändringsförslag 1276
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.

a) Bedriva odlingsdiversifiering.

Or. de

Ändringsförslag 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.

a) för att säkerställa diversifiering av
grödor enligt artikel 30.

Or. en

Motivering

För att förenkla texten bör diversifieringen av grödor behandlas allmänt i denna artikel, och 
mer ingående i artikel 30.

Ändringsförslag 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutet 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.

a) Välja grödor genom rotation som är 
lämpliga som födosöksområden för djur, 
fåglar och insekter.

Or. en

Ändringsförslag 1280
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha fyra olika grödor i växtföljd på sin 
åkermark när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än 10 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1281
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 

a) Ha en växtföljd med minst tre olika 
grödor på sin åkermark när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 10 hektar och 
inte uteslutande används för vallproduktion 
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lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året;

(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året. 

Or. en

Ändringsförslag 1282
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året,

a) Ha en växtföljd med minst tre olika 
grödor på sin åkermark när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 3 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året. 

Or. en

Ändringsförslag 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslut ande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än en 
areal som motsvarar den genomsnittliga 
storleken på jordbruksföretag som anges i 
bilaga VI och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

Or. en
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Ändringsförslag 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslut ande används 
för vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än en 
areal som motsvarar den genomsnittliga 
storleken på jordbruksföretag som anges i 
bilaga VI och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1285
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslut ande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.  

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än en 
areal som motsvarar den genomsnittliga 
storleken på jordbruksföretag som anges i 
bilaga VI och inte uteslut ande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1286
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslut ande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året, 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än en 
areal som motsvarar den genomsnittliga 
storleken på jordbruksföretag som anges i 
bilaga VI och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

Or. en

Ändringsförslag 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutet används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mellan 
tio och 50 hektar och tre olika grödor på 
sin åkermark när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 50 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 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 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används 
för vallproduktion (sådd eller naturlig), 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mellan 
femton och femtio hektar och tre olika 
grödor när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än femtio hektar.

Or. it

Ändringsförslag 1289
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutet används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mellan 
15 och 30 hektar och tre olika grödor på 
sin åkermark när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 30 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mellan 5
och 20 hektar och tre olika grödor som 
odlas i växtföljd när jordbrukarens 
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lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.  

åkermark omfattar mer än 20 hektar och 
inte uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1291
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 20
hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller odlats till över 70 %
med gröda som står under vatten under en 
betydande del av odlingscykeln, eller en 
kombination av dessa metoder.

Or. it

Ändringsförslag 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
50 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. es
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Motivering

Det krävs en höjning av kravet gällande antalet hektar för vilka denna åtgärd 1 a gäller, med 
tanke på att diversifieringen annars kan generera miljökostnader som överskrider de som 
man vill undvika med åtgärden i fråga. Man måste även fastställa en åtgärd för 
djuruppfödningar utan mark.

Ändringsförslag 1293
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 35
hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året;

Or. en

Ändringsförslag 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
20 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. es
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Motivering

Åtgärden för diversifiering av grödor på det sätt som föreslås av kommissionen är 
ogenomförbar i stora delar av det europeiska jordbruket. Skyldigheten att diversifiera grödor 
bör gälla åkermark där det varken sker någon produktion eller finns några produktionssystem 
och där miljöfördelar kan uppstå.

Ändringsförslag 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha minst två olika grödor på sin 
åkermark när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än 20 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
15 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

Or. en
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Motivering

Separata system för sådd och skörd är inte genomförbart på små jordlotter. Dessutom 
kommer det att bli svårt i vissa medlemsstater att hitta tre lämpliga grödor, särskilt på gårdar 
med kreatur där spannmål endast odlas för att komplettera tillgången till vinterfoder. Därför 
föreslås det att kravet på tre grödor begränsas till två grödor och en gräns på en minsta areal 
på 15 hektar för att kravet som fastställs i artiklarna 29 och 30 ska gälla.

Ändringsförslag 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
15 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. en

Motivering

Separata system för sådd och skörd är inte genomförbart på små jordlotter. Dessutom 
kommer det att bli svårt i vissa medlemsstater att hitta tre lämpliga grödor särskilt på gårdar 
med kreatur där spannmål endast odlas för att komplettera tillgången till vinterfoder. Därför 
föreslås det att kravet på tre grödor begränsas till två grödor och en gräns på en minsta areal 
på 15 hektar för att kravet som fastställs i artiklarna 29 och 30 ska gälla.

Ändringsförslag 1298
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
15 hektar och inte uteslutande används för 
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vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

Or. en

Ändringsförslag 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
15 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande
del av året.

Or. de

Ändringsförslag 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) På åkermark, när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 20 hektar och 
inte uteslutande används för vallproduktion
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med baljväxter eller gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året eller som används för ekologisk 
produktion, eller som helt ligger i de 
områden som avses i punkt 3:
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i) Ha minst två olika grödor på sin 
åkermark.
ii) Ha områden med ekologiskt inriktning 
på sin jordbruksareal.

Or. es

Ändringsförslag 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) På åkermark, när jordbrukarens 
åkermark omfattar mellan 15 och 
20 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året, används för ekologisk 
produktion eller helt ligger i de områden 
som avses i punkt 3:

Or. es

Ändringsförslag 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha ett antal olika grödor på sin 
åkermark när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än tre hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.
Antalet grödor beror på storleken och 
omfattningen av jordbruksföretagets 
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permanenta gräsmarksareal.

Or. fr

Ändringsförslag 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året. 

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark eller 
i samarbete med närliggande jordbruk när 
jordbrukarens eller jordbrukarnas
åkermark omfattar mer än 15 hektar och 
inte uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året eller 
inte är lämplig för växelbruk. I den här 
artikeln avser ”närliggande” inte 
nödvändigtvis intilliggande.

Or. en

Ändringsförslag 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark, 
varav en ska utgöras av baljväxter eller 
proteingrödor, när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än tio hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. fr
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Ändringsförslag 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslutande används 
för vallproduktion (sådd eller naturlig), 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året.

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
15 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1306
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används 
för vallproduktion (sådd eller naturlig), 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året.

a) Ha olika tre grödor när jordbrukarens 
åkermark omfattar mer än 20 hektar.

Or. bg

Ändringsförslag 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än
35 hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller där mer än 70 % av 
maken inte är avsatt för gröda som kan 
stå under vatten under en betydande del av 
odlingscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 

(Berör inte den svenska versionen.)
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vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Tillämpa växelbruk på varje 
jordbruksskifte, med undantag för skiften 
med permanent gräsmark, permanent 
betesmark och fleråriga grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 1311
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Planera och underhålla ekologiska 
korridorer.

Or. en

Ändringsförslag 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget. 

b) Bevara obrukad mark eller delvis 
orörda naturområden på 
jordbruksföretaget. 

Or. en

Ändringsförslag 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara obrukad mark eller delvis 
orörda naturområden på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1315
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara obrukad mark eller delvis 
orörda naturområden på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1316
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara obrukad mark eller delvis 
orörda naturområden på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1317
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Behålla andelen av permanent 
gräsmark, ängsmark eller permanenta 
grödor på jordbruksarealen på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1318
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Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Hålla de permanenta betesmarker som 
redovisats som sådana i den årliga 
ansökan enligt god jordbrukshävd.

Or. es

Motivering

Miljöanpassningsåtagandet med anknytning till permanenta betesmarker förstås som att detta 
ska uppnås individuellt genom att hålla dessa arealer i enlighet med god jordbrukshävd. 
Därför bör begreppet ”bevara” förstås som ”hålla”. På så sätt uppnår jordbrukaren 
miljöanpassningen för de permanenta betesmarker som denne redovisar varje år och på vilka 
denne har uppfyllt åtagandet att hålla dessa enligt god jordbrukshävd.

Ändringsförslag 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräsmark, betesmark 
eller permanenta grödor på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b



AM\909517SV.doc 39/170 PE494.483v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräs- eller betesmark
på jordbruksföretaget.

Or. fr

Ändringsförslag 1321
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräs- eller betesmark
på jordbruksföretaget.

Or. fr

Ändringsförslag 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker på 
jordbruksföretaget.

Or. es

Motivering

Det krävs en höjning av kravet gällande antalet hektar för vilka denna åtgärd 1 a gäller, med 
tanke på att diversifieringen annars kan generera miljökostnader som överskrider de som 
man vill undvika med åtgärden i fråga. Man måste även fastställa en åtgärd för 
djuruppfödningar utan mark.
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Ändringsförslag 1323
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 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräsmark och 
betesmark på jordbruksföretaget.

Or. it

Ändringsförslag 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget.

Or. es

Ändringsförslag 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget.

Or. es
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Ändringsförslag 1326
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget. 

(b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget. 

Or. en

Ändringsförslag 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget. 

b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget. 

Or. en

Ändringsförslag 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

Att inkludera traditionella betesmarker kan leda till en stor ökning av arealen som berättigar 
producenter av jordbruksgrödor till stöd (t.ex. tidigare oanvända ängsmarker) eller till att 
stödnivån minskar och därmed förvärrar situationen för jordbruksföretag där 
marknadsproduktionen koncentreras. Därför kan möjligheten att bevilja direktstöd endast ges 
till medlemsstater som är övertygade om att dessa områden är värdefull betesmark.

Ändringsförslag 1329
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bevara befintliga permanenta grödor 
på sina jordbruksföretag, så att de bevaras 
i ett lämpligt agronomiskt skick.

Or. it

Ändringsförslag 1330
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 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bevara befintliga permanenta grödor 
på sina jordbruksföretag, för vilka 
specifika jordbruksmetoder tillämpas.

Or. it

Ändringsförslag 1331
Salvatore Caronna
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Tillämpa specifika jordbruksmetoder 
för permanenta grödor.

Or. it

Ändringsförslag 1332
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 29 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Odlingar som till över 70 % består av 
grödor som står under vatten under en 
betydande del av året, eller en 
kombination av dessa metoder.

Or. it

Ändringsförslag 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

utgår

Or. es

Motivering

Texten har flyttats till led a.
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Ändringsförslag 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1335
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

c) Tillämpa åtgärder för att begränsa 
klimatförändringarna jämte 
miljöförvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
åkermark när jordbrukarens åkermark
omfattar mer än 20 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året; 
eller att ha ett minimum av påverkan på 
jorden och/eller permanent 
marktäckning.

Or. en

Ändringsförslag 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal när jordbrukarens område 
omfattar mer än 15 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.  

Or. en

Ändringsförslag 1339
Seán Kelly, Jim Higgins
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal när jordbrukarens område 
omfattar mer än 15 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal och ha grödor och använda 
metoder som bidrar till att minska 
klimatförändringen; främja, bevara och 
stödja sådana grödor och metoder som 
leder till en positiv årsredovisning med 
avseende på koldioxidbindning, 
miljöarbete som omfattar odling av mark 
med risk för försaltning eller erosion och 
som bromsar in ökenspridningen, och 
system för förvaltning av vattenresurser 
som minimerar vattenanvändningen 
(bevattningsareal med punktbevattning).
Även att erkänna den miljömässiga vikten 
av vissa grödor som odlas i skyddade 
områden såsom våtmarker och det 
ekologiska jordbruk som innebär en 
tillämpning av goda offentliga eller 
privata jordbruksmetoder som gör det 
möjligt att minska användningen av 
gödselmedel, växtskyddsmedel, vatten etc.

Or. es
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Ändringsförslag 1341
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) ha områden med ekologiskt fokus på sin 
åkermark när jordbrukarens område 
omfattar mer än 15 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal. På dessa jordbruksarealer 
får bl.a. fleråriga energiväxter och/eller 
proteingrödor odlas.

Or. de

Ändringsförslag 1343
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal. 

c) Inrätta en ekologisk infrastruktur på 
sin jordbruksareal.

Or. en

Ändringsförslag 1344
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Odla grödor med låg 
nitratutlakningspotential på sin 
åkermark.

Or. fr

Motivering

En alltför begränsad förteckning som inte beaktar mångfalden hos EU:s jordbruk skulle vara 
mycket ineffektiv och kostnaderna för genomförandet skulle vara alltför höga för vissa 
jordbrukare eller vissa regioner. Jordbrukarna skulle alltså kunna välja att inte delta i 
åtgärden, vilket skulle äventyra dess effektivitet. För att öka denna effektivitet bör en lång 
förteckning över åtgärder utarbetas, samtidigt som medlemsstaterna och jordbrukarna får 
möjlighet att själva välja vilken metod som är lämpligast.

Ändringsförslag 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ha en plan för användningen av 
gödselmedel på gården.

Or. en
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Ändringsförslag 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ha en plan för användningen av 
gödselmedel för jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1347
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Genomföra en plan för användningen 
av gödselmedel.

Or. en

Ändringsförslag 1348
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Genomföra en plan för användningen 
av gödselmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Genomföra en plan för användningen 
av gödselmedel.

Or. en

Ändringsförslag 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ha en plan för att förbättra 
resurseffektiviteten på gården.

Or. en

Ändringsförslag 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Motivera metoder för hållbara 
livsmedel eller i förekommande fall 
metoder för avlägsnande av gödsel med 
anknytning till denna verksamhet av 
andra jordbrukare på stödberättigade 
hektar, när det rör sig om djuruppfödning 
utan mark.

Or. es
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Motivering

Det krävs en höjning av kravet gällande antalet hektar för vilka denna åtgärd 1 a gäller, med 
tanke på att diversifieringen annars kan generera miljökostnader som överskrider de som 
man vill undvika med åtgärden i fråga. Man måste även fastställa en åtgärd för 
djuruppfödningar utan mark.

Ändringsförslag 1352
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Hålla en viss del av sin åkerareal 
beväxt under vintertid.

Or. de

Ändringsförslag 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Ha marktäckning under 
vinterhalvåret.

Or. en

Ändringsförslag 1354
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Användning av gräsmark som 
kreatursbete.

Or. de

Ändringsförslag 1355
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Använda kvävegödsel med 
kontrollerat frigörande av kväve. 

Or. fr

Ändringsförslag 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Ha en handlingsplan för biologisk 
mångfald eller att delta i ett kollektivt 
system för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Ha en energieffektivitetsplan på de 
gårdar som ingår i jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 1358
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Genomföra en energieffektivitetsplan 
på gården.

Or. en

Ändringsförslag 1359
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Genomföra en energieffektivitetsplan 
på gården. 

Or. en

Ändringsförslag 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Genomföra en energieffektivitetsplan 
på gården.

Or. en

Ändringsförslag 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Se till att det finns marktäckning 
under vinterhalvåret på sin 
jordbruksareal.

Or. en

Ändringsförslag 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Minimera jordbearbetningen eller inte 
tillämpa jordbearbetning och 
direktborrning.

Or. en

Ändringsförslag 1363
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Genomföra en markförvaltningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 1364
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Genomföra en markförvaltningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Genomföra en markförvaltningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Ha en plan för förbättrad 
vattenförvaltning på gården.
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Or. en

Ändringsförslag 1367
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Anlägga gräs-, blomster- och 
variationsremsor på åkerarealer, särskilt 
sådana som kan användas för 
energiproduktion i biomassa- och 
biogasanläggningar eller kan motverka 
markerosion, särskilt på sluttningar.

Or. de

Ändringsförslag 1368
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Ha djur på bete under 
tillväxtperioden.

Or. fr

Ändringsförslag 1369
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Genomföra en vatteneffektivitetsplan.
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Or. en

Ändringsförslag 1370
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Upprätta planer för 
markskyddsförvaltning.

Or. de

Ändringsförslag 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Handlingsplan för biologisk 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 1372
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Regional flexibilitet för 
genomförandet.

Or. en
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Ändringsförslag 1373
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Delta i ett program för minskad 
användning av växtskyddsmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Vattenförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 1375
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Upprätta planer för energi- eller 
klimatskyddsförvaltning.

Or. de

Ändringsförslag 1376
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Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Ha en plan för optimerad användning 
av utsläpp.

Or. fr

Ändringsförslag 1377
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Viltutfordringsremsor, exempelvis på 
åkerarealer som gränsar till skogar.

Or. de

Ändringsförslag 1378
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cf) Delta i ett program för minskad 
användning av antibiotika.

Or. fr

Ändringsförslag 1379
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 29 - punkt 1 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cg) Ha ett växttäcke på mark som annars 
skulle ligga bar under delar av året.

Or. fr

Ändringsförslag 1380
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kommer att ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att utarbeta specifika 
krav för var och en av de metoder som 
anges i första stycket och för att lägga till 
nya metoder.

Or. fr

Ändringsförslag 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater ska välja en 
uppsättning av tre åtgärder från listan i 
punkt 1 som jordbrukaren kommer att 
tillämpa på sitt område. Medlemsstater 
som använder möjligheten att tillämpa 
grundstödordningen på regional nivå 
enligt artikel 20.1 i denna förordning kan 
välja att genomföra en annan uppsättning 
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regler i olika regioner, enligt regionala 
lösningar och klimatförhållanden, enligt 
objektiva och icke-diskriminerande 
villkor.
Medlemsstater ska meddela sitt beslut till 
kommissionen före den 1 augusti 2013. 
Kommissionen ska godkänna en 
uppsättning åtgärder som väljs av 
medlemsstaterna mot bakgrund av 
likvärdiga villkor för miljö- och 
klimatprestanda och den balans som 
uppnås mellan åtgärder som väljs enligt 
det här kapitlet och program för miljö-
och klimatvänligt jordbruk enligt 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
Om kommissionen inte samtycker till den 
uppsättning åtgärder som har meddelats 
av en medlemsstat ska behöriga 
myndigheter i medlemsstaten och 
kommissionen utbyta information och 
skäl som motiverar deras respektive 
ståndpunkt med målet att man ska hitta 
en kompromisslösning. Om 
kommissionen, efter två månader från 
tidpunkten för det ursprungliga 
meddelandet, anser att den uppsättning 
åtgärder som valts i medlemsstaten inte 
uppfyller kravet på tillräcklig och 
likvärdig nivå på miljö- och klimatskydd, 
kan kommissionen besluta att ålägga 
medlemsstaten de åtgärder som anges i 
artiklarna 30, 31 och 32 som den 
uppsättning åtgärder som därefter ska 
tillämpas i denna medlemsstat.

Or. en

Motivering

Ett ”menysystem” kan inte urvattna ur den nivå av fördelar för miljön och klimatet som 
miljöanpassningsdelen av direktbetalningarna ger. Flexibilitet för medlemsstater måste gå 
hand i hand med ansvarstagande och ansvarfördelning. Därför bör kommissionen rådfrågas 
om val som medlemsstaterna gör i detta sammanhang och kunna vidta åtgärder för att se till 
att de nationella valen ger likvärdiga effekter i unionen.
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Ändringsförslag 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att säkerställa att miljövärdet är 
likvärdigt i alla medlemsstater från och 
med 2014, ska överensstämmelsen med 
”miljöanpassningen” vara den samma i 
hela EU dvs. beräknat i enlighet med 
förhållandet mellan det årliga högsta 
belopp som öronmärkts för direktstöd för 
de 27 medlemsstaterna som en helhet och 
den jordbruksareal som är stödberättigad
2014 justerat med en procentsats som ska 
fastställas.

Or. pt

Ändringsförslag 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jordbruksföretag vars areal till minst 
80 % består av permanent gräs- och 
betesmark, och som uppfyller kravet i 
punkt 1 b undantas från tillämpningen av 
kraven i punkterna 1 a och 1 c.

Or. fr

Ändringsförslag 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella 
minskningar och påföljder som utdöms i 
enlighet med förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], ska 
medlemsstaterna bevilja stöd enligt detta 
kapitel till jordbrukare som iakttar de av 
de tre metoder som anges i punkt 1 som är 
relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

2. Medlemsstaterna eller regionerna kan 
föreslå andra metoder som är gynnsamma 
för klimatet och miljön för kommissionen, 
som alternativ till dem som anges i 
föregående punkt i förhållande till de 
produktiva och miljörelaterade 
egenskaperna för medlemsstaten eller 
regionen.

Or. es

Motivering

Vi ber om en omformulering av miljöanpassningen eller det gröna stödet för att utvidga och 
göra de föreslagna åtgärderna mer flexibla. Det föreslås att miljöanpassningen eller det 
gröna stödet inte ska vara ett krav utan ett komplement till grundstödet, och att man ska 
kunna lägga till nya valmöjligheter vad gäller miljöanpassningsåtgärderna så att varje 
medlemsstat eller region kan föreslå miljöanpassningsåtgärder i förhållande till särdragen i 
varje område. Dessa nya åtgärder måste meddelas till och godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag 1385
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
tilläggsstöd enligt detta kapitel till 
jordbrukare som iakttar de av de två
metoder som anges i punkt 1 som är 
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förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.  

relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32, 32a (ny) och 32b (ny).

Or. en

Ändringsförslag 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin och linjära minskningar 
enligt artikel 7 ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de två metoder som 
anges i punkt 1 som är relevanta för dem, 
och i förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1387
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
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förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar två av de metoder som anges i 
punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

Or. fr

Motivering

En alltför begränsad förteckning som inte beaktar mångfalden hos EU:s jordbruk skulle vara 
ineffektiv. Medlemsstaten bör kunna välja de metoder som bäst motsvarar dess målsättningar 
från en förteckning över EU-åtgärder. I annat fall är risken stor för att vissa jordbrukare 
eller regioner skulle ställas inför alltför höga kostnader för genomförandet, vilket skulle leda 
till att många jordbrukare skulle välja att inte delta.

Ändringsförslag 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], kan medlemsstaterna på 
nationell eller regional nivå bevilja stöd 
enligt detta kapitel till jordbrukare som 
iakttar de av de tre metoder som anges i 
punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1389
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], kan medlemsstaterna på 
nationell eller regional nivå bevilja stöd 
enligt detta kapitel till jordbrukare som 
iakttar de av de tre metoder som anges i 
punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr [ … ] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
tilläggsstöd enligt detta kapitel till 
jordbrukare som iakttar de av de tre 
metoder som anges i punkt 1 som är 
relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

Or. en
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Ändringsförslag 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr [ … ] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
tilläggsstöd enligt detta kapitel till 
jordbrukare som iakttar de av de tre 
metoder som anges i punkt 1 som är 
relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella 
minskningar och påföljder som utdöms i 
enlighet med förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], ska 
medlemsstaterna bevilja stöd enligt detta 
kapitel till jordbrukare som iakttar de av de 
tre metoder som anges i punkt 1 som är
relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin och linjära minskningar 
enligt artikel 7, ska medlemsstaterna 
bevilja stöd enligt detta kapitel till 
jordbrukare som iakttar de metoder som 
anges i punkt 1 som är tillämpliga för 
deras jordbruksföretag, och i förhållande 
till deras efterlevnad av artiklarna 30, 31,
32 och 32a.
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Or. es

Ändringsförslag 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de metoder som anges i punkt 1 
som är relevanta för dem, och i förhållande 
till deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 
och 32.

Or. es

Ändringsförslag 1394
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr [ … ] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de metoder som anges i punkt 1 
som är relevanta för dem, och i förhållande 
till deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 
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artiklarna 30, 31 och 32. och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de metoder som anges i punkt 1 
som är relevanta för dem, och i förhållande 
till deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 
och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de metoder som anges i punkt 1 
som är relevanta för att förbättra deras 
jordbruks- och klimatstyrningsmetoder 
enligt stycke 1, och i förhållande till deras 
efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
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stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, som 
uppfyller ytterligare åtagandena om god 
miljöförvaltning, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

Or. es

Ändringsförslag 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella 
minskningar och påföljder som utdöms i 
enlighet med förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], ska 
medlemsstaterna bevilja stöd enligt detta 
kapitel till jordbrukare som iakttar de av de 
tre metoder som anges i punkt 1 som är 
relevanta för dem, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7, ska medlemsstaterna 
bevilja stöd enligt detta kapitel till 
jordbrukare som iakttar de krav som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 29, 30, 31 och 32.

Or. en

Ändringsförslag 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
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finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31, 32, 32a, 32b och/eller 
32c.

Or. en

Ändringsförslag 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de metoder som anges i punkt 1 
som är relevanta för dem, och i förhållande 
till deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 
och 32. De minskningar och påföljder 
som utdöms avseende detta stöd i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen] bör inte i 
något fall överskrida stödbeloppet.

Or. es
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Motivering

Vi tillfogar ett andra stycke för att se till att de eventuella minskningarna och påföljderna för 
bristande efterlevnad av metoderna för grönt stöd endast tillämpas på denna stödkomponent, 
fristående från de andra stödkomponenterna och alltså utan att påverka grundstödets belopp.

Ändringsförslag 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De minskningar och påföljder som 
utdöms avseende detta stöd i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] bör inte i något fall 
överskrida stödbeloppet.

Or. es

Ändringsförslag 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De minskningar och påföljder som 
utdöms avseende detta stöd i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] bör inte i något fall 
överskrida stödbeloppet.

Or. es

Ändringsförslag 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under de två första åren av denna 
förordnings tillämpning är jordbrukarna 
endast skyldiga att använda en av de tre 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön som anges i detta 
kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 1403
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje möjlig fastställd påföljd på 
grund av att kraven i artiklarna 30, 31 
och 32 inte följs kan gå utöver den 
betalning som avses i detta kapitel. Varje 
minskning eller sanktionsåtgärd som 
fastställs på grund av att dessa villkor inte 
är uppfyllda ska förbli i medlemsstaten 
eller regioner där detta uppkom.

Or. en

Motivering

Miljöanpassningstödet måste vara strikt kopplat till grundstödet eftersom det är viktigt att 
alla jordbrukare som mottar stöd från EU uppfyller ett minimum av miljönormer och 
genererar miljömässiga kollektiva nyttigheter i hela EU.

Ändringsförslag 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
liksom de jordbrukare som mottar stöd för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska automatiskt
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel för den stödberättigade areal 
som är föremål för dessa villkor.

Or. es

Ändringsförslag 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
liksom de jordbrukare som mottar stöd för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska automatiskt
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel för den stödberättigade areal 
som är föremål för dessa villkor.

Or. es

Motivering

De jordbruksföretag som ligger i Natura 2000-områden är föremål för omfattande 
begränsningar i fråga om deras produktion, vilket ofta innebär merkostnader och/eller 
inkomstbortfall. När det gäller jordbrukare som åtar sig att utföra miljö- och klimatvänliga 
jordbruksåtgärder bör dessa redan uppfylla vissa åtaganden för tillhandahållande av 
offentliga miljönyttor som omfattas av krav som är strängare än tvärvillkoren.

Ändringsförslag 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
liksom de jordbrukare som mottar stöd för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska automatiskt
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel för den stödberättigade areal 
som är föremål för dessa villkor.
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Or. es

Motivering

I överensstämmelse med det kriterium enligt vilket jordbruksföretag som bedriver sin 
verksamhet och som omfattas av miljömässiga begränsningar automatiskt bör få det gröna 
stödet.

Ändringsförslag 1408
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG
eller i skyddade områden som omfattas av 
direktiv 2000/60 eller i skyddade områden 
som omfattas av nationell lagstiftning för 
skydd av miljön ska vara berättigade till 
det stöd som avses i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1409
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vilkas företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel, förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda
företagets del är förenliga med de 

3. Jordbrukare vilkas företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel på grundval av den del av 
deras jordbruksareal som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG.
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nämnda direktivens syfte.

Or. fr

Motivering

I de områden som omfattas av direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG ska metoder med 
gynnsam inverkan på miljön och den biologiska mångfalden användas, däribland Natura 
2000, i syfte att genomföra en miljöanpassning, vilket är en tydlig del av målsättningen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken att bidra till bevarandet av livsmiljöer och arter inom 
EU.

Ändringsförslag 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de 
nämnda direktivens syfte.

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska godkänna de 
förslag från medlemsstater och regioner 
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som anges i föregående punkt i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 56.

Or. es

Ändringsförslag 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Jordbrukare vars jordbruksföretag är 
helt eller delvis belägna i områden som 
ingår i nätverket Natura 2000 eller i 
naturskyddsområden ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel.

Or. pt

Ändringsförslag 1413
Agnès Le Brun

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Jordbrukare vars företag deltar i en 
nationell åtgärd som erkänts för sina 
gynnsamma miljöeffekter är berättigade 
till det stöd som avses i detta kapitel, med 
förbehåll för ett särskilt godkännande av 
kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de uppfyller ett av följande 
kriterier för ”grön per definition”:

Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
– ekologiska jordbruk, enligt artikel 30 i 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller,
– jordbrukare vars företag är certifierat 
enligt nationella miljöcertifieringssystem 
som är godkända av kommissionen och 
har minst en likvärdig miljömässig effekt 
vad gäller de centrala 
miljöanpassningsvillkoren. 
– jordbrukare med mer än 70 % 
stödberättigande jordbruksareal som täcks 
av gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör följande kategorier:

– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
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i förordning (EU) nr 834/2007.

– Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
– Jordbruk i Natura 2000-områden.
– Jordbruk där gräsland och betesmark 
dominerar.
– Jordbrukare som är certifierade enligt 
nationella eller regionala 
miljöcertifieringssystem.
– Särskilda nationella territorier (t.ex. 
karstområden, strandremsor utanför 
vallområdet/översvämningsområden).

Or. en

Ändringsförslag 1416
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de uppfyller ett av följande 
kriterier för ”grön per definition”:

– Jordbrukare i miljöåtgärder i jordbruket 
i enlighet med artikel 29 i förordning 
(EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller likvärdig 
lagstiftning. 
– Jordbrukare i åtgärder för biologisk 
mångfald i enlighet med nationell 
lagstiftning. 
– Ekologiska jordbruk, enligt artikel 30 i 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling]. 
– Jordbrukare vars företag är certifierat 
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enligt nationella miljöcertifieringssystem 
som är godkända av kommissionen och 
har minst en likvärdig miljömässig effekt 
vad gäller de centrala 
miljöanpassningsvillkoren. 
– Jordbrukare med mer än 70 % 
stödberättigande jordbruksareal som täcks 
av gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel om de tillhör följande kategorier:

– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007, eller
– Berättigade till visst jordbruksmiljö- och 
klimatstöd enligt artikel 29 i förordning 
(EU) nr [...] [LEV], eller 
– Berättigade enligt ett nationellt eller 
regionalt certifieringssystem med 
ekologiskt värde, eller
– Jordbrukare med minst 50 % permanent 
gräsmark på sina stödberättigande 
arealer.

Or. de

Ändringsförslag 1418
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Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör följande kategorier: 

– Jordbrukare som har en skogsareal på 
minst 20 %.
– Jordbrukare med mer än 50 % 
stödberättigande jordbruksareal som täcks 
av gräsmark.
– Jordbrukare som är till 100 % 
certifierade för att använda hållbara 
jordbruksmetoder, inbegripet integrerat 
jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör följande kategorier:

– Jordbruksföretagets åkermark täcker 
mindre än 15 hektar.
– Natura 2000 täcker mer än 50 % av 
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jordbruksföretagets jordbruksmark.
– Områden som ingår i miljö- och 
klimatåtgärder i jordbruket enligt 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
täcker mer än 50 % av 
jordbruksföretagets jordbruksmark.
– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.

Or. en

Ändringsförslag 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier:

Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.

Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
Jordbrukare som innehar grödor som är 
särskilt viktiga av miljö- och 
landsbygdsrelaterade skäl.

Or. it

Ändringsförslag 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör minst en av följande 
kategorier: 

– Jordbrukare som uppfyller kraven i 
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007 
vad gäller ekologiskt jordbruk.

– Jordbrukare som uppfyller kraven i 
oberoende erkända certifierade nationella 
eller regionala åtgärder som ger fördelar 
för miljön och klimatet.

Or. en

Motivering

Att inkludera certifierade åtgärder som ”grön per definition” kommer att intensifiera 
utvecklingen av dessa åtgärder som syftar till att angripa både förlusten av biologisk 
mångflad och klimatförändringarna. Detta kommer att driva utvecklingen av ett mer hållbart 
och resurseffektivt jordbruk.

Ändringsförslag 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier: Jordbrukare som uppfyller 
kraven avseende ekologiskt jordbruk i 
artikel 29.1 i förordning (EG) 
nr 834/2007.

– Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
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artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
– Jordbrukare som avsatt arealer till 
permanent gräsmark, permanenta grödor, 
grödor som står under vatten eller 
baljväxtgrödor inom de arealer som 
avsatts till dessa former av nyttjande.
– Mottagare med arealer belägna inom 
Natura 2000-områden.

Or. es

Motivering

Man bör erkänna det inneboende miljövärdet hos vissa grödor eller produktionssystem som 
per definition bör ingå inom ramen för miljöanpassningskomponenten utan något krav på att 
ytterligare metoder används: t.ex. permanenta gräsmarker eftersom de binder koldioxid, 
förhindrar erosion och ökenbildning samt bibehåller landskapet öppet, risodlingar eftersom 
de spelar en avgörande roll inom detta agrosystem genom att bevara växt- och djurliv med 
anknytning till våtmarker, osv., osv.

Ändringsförslag 1423
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier: Jordbrukare som uppfyller 
kraven avseende ekologiskt jordbruk i 
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 1698/2005 
och/eller artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].
Mottagare av stöd som rör de 
insatser/åtgärder som avses i den 
miljöskyddslagstiftning som tillämpas på 
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hållbara verksamhetsprogram inom 
ramen för den samlade 
marknadsordningen.
Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 
eller omfattas av åtgärder för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 1698/2005 
och/eller artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller omfattas av de 
insatser eller åtgärder som avses i den 
miljöskyddslagstiftning som tillämpas på 
hållbara verksamhetsprogram inom 
ramen för den samlade 
marknadsordningen.

Or. it

Ändringsförslag 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier: Jordbrukare som uppfyller 
kraven avseende ekologiskt jordbruk i 
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 1698/2005 
och/eller artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].
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Jordbrukare som följer 
miljöskyddslagstiftning som tillämpas på 
hållbara verksamhetsprogram inom 
ramen för den samlade 
marknadsordningen eller 
miljölagstiftning inom jordbruket eller 
lagstiftning som godkänts på nationell 
nivå.

Or. it

Ändringsförslag 1425
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier: Jordbrukare som uppfyller 
kraven avseende ekologiskt jordbruk i 
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 1698/2005 
och/eller artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. it

Ändringsförslag 1426
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
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i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

kapitel när de tillhör någon av följande 
kategorier:

– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.

– Mottagare av stöd för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
– Jordbrukare med mark som utnyttjas 
för odling av permanenta grödor.
– Jordbrukare med ett jordbruksföretag 
som åtminstone består av 75 % permanent 
gräsmark eller områden i regioner som 
omfattas av direktiv 92/43/EEG eller 
direktiv 2009/147/EG.

Or. bg

Ändringsförslag 1427
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare som uppfyller minst ett av
kraven i a–c ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel.

Krav i avseende ekologiskt jordbruk
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

b) Delta i ett åtgärdsprogram för ett miljö-
och klimatvänligt jordbruk enligt 
artikel 39.2 i förordning (EU) 1698/2005 
eller artikel 29.2 (förordningen om den 
regionala utvecklingsplanen). I vilken 
utsträckning som jordbruksföretaget 
måste omfattas av olika åtgärder ska 
fastställas i programmet.
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c) Delta i tredjepartscertifieringsprogram 
för jordbruket. Certifieringssystemet ska 
bestämmas av medlemsstaten och 
meddelas kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel när de tillhör följande kategorier:

– Jordbrukare som uppfyller kraven i 
artikel 29.1 i förordning (EU) nr 834/2007 
när det gäller ekologiskt jordbruk.

– Jordbrukare som uppfyller kraven i 
åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som går utöver kraven på 
miljöanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 och 
artikel 27 i förordning (EG) 1698/2005 
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som avses i detta kapitel. avseende åtaganden att bedriva 
miljövänligt jordbruk ska automatiskt, 
utan att det påverkar det stöd som ges 
enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 
1698/2005, vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

Or. en

Motivering

Jordbrukare som uppfyller kraven på miljöåtgärder inom jordbruket ska vara berättigade till 
miljöanpassningsstöd.

Ändringsförslag 1430
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007, liksom 
jordbrukare vilkas stödberättigande 
arealer till mer än 50 % används till 
odling av gräs, eller utgör permanent 
gräsmark, ska automatiskt vara berättigade 
till det stöd som avses i detta kapitel.

Or. de

Motivering

Detta innebär ett erkännande av det särskilda värdet av gräsmarker för att främja 
klimatskydd och miljövård.

Ändringsförslag 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 eller de 
generella principerna för integrerat 
växtskydd enligt bilaga III i förordning 
(EG) nr 128/2009 ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1432
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel. Detta 
erkännande omfattar även jordbrukare 
vars jordbruksareal är belägen i 
miljöskyddsområden som erkänts av 
medlemsstaterna, på nationell eller 
regional nivå, samt jordbruksareal som 
omfattas av miljöåtgärder inom 
jordbruket inom ramen för 
landbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. fr

Ändringsförslag 1433
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktion med ekologiskt/biologiskt 
jordbruk enligt artikel 29, punkt 1 i 
förordning (EG) nr 834/2007.

Or. de

Ändringsförslag 1434
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som uppfyller kraven för 
andra jordbruksekologiska system som på 
ett betydande sätt bidrar till att minska 
användningen av bekämpningsmedel, 
bevara och förbättra markens bördighet 
och motverka klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare med mer än 70 % av 
stödberättigade arealer som täcks av 
gräsmarker eller jordbrukare vars 
jordbruksföretag är certifierade enligt 
nationella eller regionala 
miljöcertifieringsprogram ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.
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Or. en

Ändringsförslag 1436
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stycke 1 gäller endast för de 
brukningsenheter inom företaget som 
uppfyller kraven enligt leden a, b, c och d.

Or. de

Ändringsförslag 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare vars stödberättigade arealer 
enligt definitionen i artikel 26.1 består av 
minst 75 % permanenta gräsmarker ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

Or. en

Motivering

Jordbruk som till minst 75 % täcks av permanent gräsmark ska anses vara gröna per 
definition. Dessa är till övervägande del gårdar med vall och bete som odlar små mängder 
spannmål. Att underställa dessa gårdar kraven på miljöanpassning skulle uppmuntra till 
monokultur av gräs och innebära oproportionella administrativa kostnader.

Ändringsförslag 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från punkt 1 kan 
medlemsstater besluta att ge det stöd som 
avses i detta kapitel till jordbrukare där de 
använder sig av jordbruksmetoder som är 
gynnsamma för klimatet och miljön enligt 
medlemsstatens definition. Sådana 
metoder ska ha ett likvärdigt miljömässigt 
och/eller klimatmässigt värde som de 
metoder som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att finansiera förenklade åtgärder för 
jordbruksmiljön enligt pelare 1 som ett alternativ till miljöanpassningsåtgärder.

Ändringsförslag 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som har arealer avsatta för 
permanent gräsmark, permanenta grödor, 
baljväxtgrödor och ris ska vara 
berättigade till det tilläggsstöd som avses i 
detta kapitel, utan att behöva följa de 
metoder som anges i punkt 1 på de arealer 
som är avsatta för dessa former av 
nyttjande.

Or. es

Motivering

Erkännande av vissa grödors inneboende miljövärde.
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Ändringsförslag 1440
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ovannämnda rättigheten ska även 
gälla för jordbrukare vars jordbruk är 
belägna i miljöskyddsområden som 
erkänts av medlemsstaterna, på nationell 
eller regional nivå, samt jordbrukare som 
har förpliktat sig att driva ett miljövänligt 
jordbruk inom ramen för programmen för 
landsbygdsutveckling. 

Or. pt

Ändringsförslag 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta erkännande ska tillämpas likvärdigt 
för jordbrukare vilkas jordbruk är 
belägna helt eller delvis inom områden 
som omfattas av direktiven 92/43/EEG 
och 2009/147/EG och för jordbrukare 
som tar emot stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
(förordningen om landsbygdsutveckling)

Or. es

Motivering

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
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del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Ändringsförslag 1442
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sökande till jordbruksmiljöåtgärder enligt 
artikel 29 i förslaget till förordning 
COM(2011)0627/3 om 
landsbygdsutveckling.

Or. de

Ändringsförslag 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Också de jordbruksföretag som ingår i en 
gemensam förvaltningsplan som 
bevisligen sammantaget uppfyller kraven i 
bilaga I ska vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med de iakttagelser som införlivats genom en ändring av skäl 26a.

Ändringsförslag 1444
Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk som enligt artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1257/1999 ligger i 
bergsområden.

Or. de

Ändringsförslag 1445
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produktion som sker enligt 
odlingsdirektiven för integrerad 
produktion.

Or. de

Ändringsförslag 1446
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag

– som utnyttjas för ekologisk produktion i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EG) 
nr 834/2007, eller
– som faller under jordbruksmiljö- och 
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klimatstöd enligt artikel 29 i förordning 
(EU) nr [...] [LEV], eller
– som faller under ett nationellt eller 
regionalt certifieringssystem av ekologiskt 
värde eller
– som har minst 50 % permanent 
gräsmark på sina stödberättigande 
arealer.

Or. de

Ändringsförslag 1447
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de arealer inom ett 
jordbruksföretag som är föremål för de 
insatser eller krav som anges där.

Or. it

Ändringsförslag 1448
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de arealer inom ett 
jordbruksföretag som är föremål för de 
insatser eller krav som anges där.

Or. it
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Ändringsförslag 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag där företagets åkermark 
täcker mindre än 15 hektar eller Natura 
200 täcker mer än 50 % av 
jordbruksföretagets jordbruksmark eller 
som utnyttjas för ekologisk produktion i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EG) 
nr 834/2007 eller mer än 50 % av deras 
jordbruksareal täcks av åtgärder för ett 
miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007 eller som 
omfattas av åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling], 
som är certifierade enligt nationella eller 
regionala miljöcertifieringssystem eller 
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som ligger i NATURA 2000-områden eller 
särskilda nationella områden.

Or. en

Ändringsförslag 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 
eller som omfattas av miljö- och 
klimatåtgärder i enlighet med artikel 29 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] eller som 
motsvarar arealer med permanenta 
grödor, grödor som står under vatten eller 
med baljväxtgrödor eller arealer belägna 
inom Natura 2000-områden.

Or. es

Ändringsförslag 1452
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 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 



AM\909517SV.doc 101/170 PE494.483v01-00

SV

eller omfattas av åtgärder för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 1698/2005 
och/eller artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller omfattas av de 
insatser eller åtgärder som avses i den 
miljöskyddslagstiftning som tillämpas på 
hållbara verksamhetsprogram inom 
ramen för den samlade 
marknadsordningen.

Or. it

Ändringsförslag 1453
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 
eller omfattas av åtgärder för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 39.2 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 och/eller artikel 29 i 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. it

Ändringsförslag 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007 
eller som uppfyller kraven i andra stycket, 
förutom om de arealer som avsatts för 
ekologisk produktion eller som omfattas 
av strängare miljökrav utgör en stor del 
av jordbruksföretaget (mer än 50 %), 
varvid stöd erhålls för jordbruksföretagets 
samlade stödberättigande areal.

Or. es

Motivering

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Ändringsförslag 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007 eller som 
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ingår i ett nationellt eller regionalt 
certifieringssystem som gynnar klimat och 
miljö.

Or. en

Ändringsförslag 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Det ekologiska undantaget ska endast vara 
tillämpligt avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med artikel 
11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Or. en

Ändringsförslag 1457
Phil Prendergast

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som fullgör åtaganden 
enligt artikel 39.2 i förordning (EG) nr 
1698/2005 eller enligt artikel 29.2 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] eller vilkas 
företag har certifierats enligt nationella 
eller regionala miljöcertifieringssystem 
ska anses tillämpa en eller flera av de 
relaterade jordbruksmetoderna som 
beskrivs i punkt 1, under förutsättning att 
åtagandena och 
miljöcertifieringssystemen uppfyller 
följande villkor:
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a) De ska omfatta hela den del av 
jordbrukarens företag som omfattas av 
den eller de relaterade metoder som 
beskrivs i punkt 1.
b) De ska vara av samma slag som de 
metoder som beskrivs i punkt 1. 
c) De ska gå längre än de metoder som 
beskrivs i punkt 1 när det gäller gynnsam 
inverkan på klimat och miljö.
De certifieringssystem som avses i punkt 1 
ska vara effektiva, objektiva och präglade 
av öppenhet och insyn.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som fullgör åtaganden 
enligt artikel 39.2 i förordning (EG) nr 
1698/2005 eller artikel 29.2 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller vilkas företag 
har certifierats enligt nationella eller 
regionala miljöcertifieringssystem ska 
anses tillämpa en eller flera av de 
relaterade jordbruksmetoder som beskrivs 
i punkt 1, under förutsättning att 
åtagandena och 
miljöcertifieringssystemen uppfyller 
följande villkor:
– De ska omfatta hela den del av 
jordbrukarens företag som omfattas av 
den eller de relaterade metoder som 
beskrivs i punkt 1.
– De ska ha samma typ av effekt som de 
metoder som beskrivs i punkt 1.
– De ska gå längre än de metoder som 
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beskrivs i punkt 1 när det gäller gynnsam 
inverkan på klimat och miljö.
De certifieringssystem som beskrivs i 
punkt 1 ska vara effektiva, opartiska och 
präglade av öppenhet och insyn.

Or. en

Motivering

För att garantera att miljöanpassningsåtgärderna får effekt och förhindra att jordbrukarna 
organiserar åtgärderna på olika sätt.

Ändringsförslag 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som använder sig av 
åtgärder för miljövänligt jordbruk enligt 
artikel 29.2 i förordning (EG) nr 
[...][förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller vilkas företag 
har certifierats enligt nationella eller 
regionala miljöcertifieringssystem ska 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel. 
Miljöcertifieringssystemen bör vara 
effektiva och opartiska, präglas av 
öppenhet och insyn och gynna miljö och 
klimat på regional nivå på ett sätt som 
motsvarar, eller går utöver, de metoder 
som beskrivs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1460
Robert Dušek

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

4a. Medlemsstaterna får bestämma om 
jordbrukare ska vara berättigade till det 
stöd som avses i detta kapitel om de 
uppfyller ett eller flera av följande 
kriterier:
– De ska driva ett helt och hållet hållbart 
jordbruk.
– Minst 50 % av jordbruksarealen måste 
omfattas av särskilda program för 
miljövänligt jordbruk.
– Minst 50 % av jordbruksarealen måste 
ligga inom ett Natura 2000-område med 
särskilda restriktioner för jordbruk i 
bevarandesyfte.

Or. en

Ändringsförslag 1461
Hynek Fajmon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får bestämma om 
jordbrukare ska vara berättigade till det 
stöd som avses i detta kapitel om de 
uppfyller ett eller flera av följande 
kriterier:
– De ska driva ett helt och hållet hållbart 
jordbruk.
– Minst 50 % av jordbruksarealen måste 
omfattas av särskilda program för 
miljövänligt jordbruk.
– Minst 50 % av jordbruksarealen måste 
ligga inom ett Natura 2000-område med 
särskilda restriktioner för jordbruk i 
bevarandesyfte.
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Or. en

Ändringsförslag 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare ska automatiskt vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel om de bevarar befintliga, 
traditionella lågintensiva system för oliv-, 
vin- och fruktodlingar, där träden är av 
standard- eller halvdvärgsstorlek, där 
planteringstätheten är låg och bevattning 
inte sker, där användningen av 
insatsmedel är begränsad och där 
underbestånd tillåts växa fritt (inte sås) 
mellan höst och vår.

Or. en

Ändringsförslag 1463
Béla Glattfelder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För arealer som används för 
permanenta grödor ska jordbrukare 
automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1464
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tills bestämmelserna i artikel 93 i 
kommissionens förslag om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken träder i 
kraft bör jordbrukare som följer 
principerna och bestämmelserna 
angående integrerat växtskydd i bilaga III 
till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128 vara berättigade till det 
stöd som avses i detta kapitel.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 93 i kommissionens förslag om finansiering, förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken är det meningen att integrerat växtskydd ska komma att ingå 
i tvärvillkoren . Dessa villkor kommer dock inte att börja gälla förrän kommissionen har 
ändrat bilaga II i verksamhetsförordningen inom tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält att direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel har 
genomförts, vilket i princip inte kommer att kunna ske förrän tidigast 2015 eller till och med 
2016. Ett temporärt incitament för jordbrukare att följa bestämmelserna i direktivet om 
hållbar användning av bekämpningsmedel skulle göra övergången till ett grönare jordbruk 
enklare och snabbare och det skulle uppmuntra till innovation i jordbruksmetoderna.

Ändringsförslag 1465
Elisabeth Köstinger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som deltar antingen i 
minst en jordbruksmiljöåtgärd avseende 
hela jordbrukets areal, eller i minst två 
eller flera jordbruksmiljöåtgärder, som 
syftar till jämförbara mål i fråga om 
klimat- och miljöskydd, är också 
automatiskt berättigade till stöd enligt 
detta kapitel.
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Or. de

Motivering

Jordbruksmiljö- och klimatåtgärder som genomförs genom EJFLU står i samklang med den 
gemensamma jordbrukspolitikens samlade mål och kan säkras med åtgärder för 
miljöanpassning av direktstödet. Certifierade jordbruksmiljöprogram bör automatiskt 
uppfylla kraven i artikel 29, utan att för den skull höja basnivån. De utgör ett omfattande 
företagsdifferentierat åtgärdspaket som i sina grundläggande ambitioner går utöver 
miljöanpassningens krav.

Ändringsförslag 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare vilkas stödberättigande 
areal till mer än 70 % består av gräsmark, 
eller vilkas företag har certifierats enligt 
nationella eller regionala 
miljöcertifieringssystem, ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1467
Agnès Le Brun

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De system för likvärdighet som avses i 
kapitlen 3a och 4 får inte i något fall till 
någon form av dubbel stödutbetalning.

Or. fr
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Ändringsförslag 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 55 som 
ytterligare ska förtydliga villkoren för 
tillämpning av stycke 2 när det gäller 
certifieringssystemen som avses i stycke 1 
i syfte att garantera att dessa är minst lika 
gynnsamma för klimat och miljö som 
åtgärderna som föreskrivs i artiklarna 30, 
31, 32, 32a, 32b och 32c.

Or. en

Motivering

Den viktigaste faktorn för att avgöra om certifieringssystem automatiskt kan anses uppfylla 
villkoren för miljöanpassning är att de ska anses vara likvärdiga, inte vilken typ av åtgärder 
det handlar om.

Ändringsförslag 1469
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 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 1470
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1471
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid 
stödbeloppet ska beräknas årligen genom 
att det belopp som erhålls från 
tillämpningen av artikel 33.1 divideras 
med det sammanlagda antal 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
den berörda medlemsstaten i enlighet med 
artikel 26.

5. Det kompletterande stöd som avses i 
punkt 1 ska betalas ut i form av en andel 
av företagets årliga direktstöd, med 
undantag för det stöd som avses i 
artiklarna 34, 36 och 38 i denna 
förordning. För att finansiera det 
kompletterande stöd som avses i punkt 2 
ska den andel som avses i första stycket 
fastställas till 30 %.

Or. fr
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Ändringsförslag 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska utgöra 
30 % av grundstödet på villkor att
bestämmelserna i kapitel 2, avdelning III i 
denna förordning följs.

Or. en

Ändringsförslag 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1 och utbetalas till 
enskilda jordbrukare som en fast 
procentandel utöver deras grundstöd.

Or. en
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Ändringsförslag 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, som kan betalas 
ut till varje jordbrukare som en fast 
procentandel utöver grundstödet.

Or. es

Motivering

Tillämpningen av en schablonmässig skatt på miljöanpassning kan ge upphov till obalans 
beträffande skatten på direktstöd på den enskilda jordbrukarens nivå. För att mildra denna 
effekt föreslås en ändring av denna artikel så att tillämpningen av miljöanpassning kommer 
att beräknas på individuell nivå.

Ändringsförslag 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1 och utbetalas till 
enskilda jordbrukare som en fast 
procentandel utöver deras grundstöd.
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medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

Or. en

Motivering

Att betala ut 30 % av det nationella taket som ett schablonbelopp för miljöanpassning innebär 
en abrupt förskottsjustering av direktstödsbeloppet för varje enskild jordbrukare.

Ändringsförslag 1476
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1 och utbetalas till 
enskilda jordbrukare som en fast 
procentandel utöver deras grundstöd.

Or. en

Ändringsförslag 1477
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1 och utbetalas till 
enskilda jordbrukare som en fast 
procentandel utöver deras grundstöd.
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artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 1478
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, och det ska 
betalas ut till jordbrukare som har 
beslutat att delta i stödordningar för 
klimat- och miljöfrämjande 
jordbruksmetoder, varvid stödets belopp 
ska beräknas årligen genom att det belopp 
som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 1479
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, och det ska 
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belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

betalas ut till jordbrukare som har 
beslutat att delta i stödordningar för 
klimat- och miljöfrämjande 
jordbruksmetoder, varvid stödets belopp 
ska beräknas årligen genom att det belopp 
som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26

Or. en

Ändringsförslag 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid 
stödbeloppet ska beräknas årligen genom 
att det belopp som erhålls från 
tillämpningen av artikel 33.1 divideras med 
det sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid 
stödbeloppet ska beräknas årligen genom 
att det belopp som erhålls från 
tillämpningen av artikel 33.1 divideras med 
det sammanlagda antal hektar som är 
berättigat till det stöd som avses i 
avdelning III, kapitel 2.

Or. fr

Ändringsförslag 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
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stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid 
stödbeloppet ska beräknas årligen genom 
att det belopp som erhålls från 
tillämpningen av artikel 33 divideras med 
det sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten eller regionen i enlighet 
med artikel 26.

Or. es

Motivering

Vid beräkning av stödbeloppet bör den regionala tillämpningen beaktas genom användning 
av den högsta regionala gräns avseende miljöanpassningskomponenten som anges i 
artikel 33.2.

Ändringsförslag 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 
belopp ska beräknas årligen genom att det 
belopp som erhålls från tillämpningen av 
artikel 33.1 divideras med det 
sammanlagda antal stödberättigande hektar 
som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten i enlighet med artikel 26.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 
ut i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar som deklarerats i 
enlighet med artikel 26.1, varvid 
stödbeloppet ska beräknas årligen genom 
att det belopp som erhålls från 
tillämpningen av artikel 33 divideras med 
det sammanlagda antal stödberättigande 
hektar som deklarerats i den berörda 
medlemsstaten eller regionen i enlighet 
med artikel 26.

Or. es

Ändringsförslag 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Jordbrukare är automatiskt 
berättigade till stöd enligt detta kapitel om 
de hör till följande kategorier:
a) Jordbrukare med en andel på 20 % 
eller mer av stödberättigande areal i 
Natura 2000-områden, i nationella 
skyddsområden, eller i nationella 
vattenskyddsområden.
b) Jordbrukare med en andel på 50 % 
eller mer gräsmark, inklusive arealer för 
fleråriga fodergrödor.
c) Jordbrukare med stödberättigande 
arealer på upp till hälften av 
genomsnittsarealen enligt bilaga VI i 
denna förordning, dock inte mer än 15 
hektar åkerareal.

Or. de

Ändringsförslag 1484
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende åtgärder för miljövänligt 
jordbruk enligt artikel 27.1 i förordning 
(EG) nr 16988/2005 om program för 
miljövänligt jordbruk ska, utan att det 
påverkar stöden som betalas ut i enlighet 
med artikel 27 i förordning (EG) nr 
1698/2005, automatiskt vara berättigade 
till det stöd som avses i detta kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 1485
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I enlighet med artikel 14.1 kan 
medlemsstater besluta att 10 % av deras 
årliga nationella tak, för ett eller flera år 
mellan 2014 och 2019, ska betalas ut som 
extrastöd för åtgärder för miljövänligt 
jordbruk som följer prioriteringarna i 
artikel 5.1, 5.4 och 5.5 i förordning (EG) 
nr [...][förordningen om 
landsbygdsutveckling]. I dessa 
medlemsstater ska jordbrukarna aktuella 
kalenderår automatiskt vara berättigade 
till det stöd som avses i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När de jordbruksmetoder som avses i 
detta kapitel, eller ännu bättre metoder, 
redan används på regional nivå ska alla 
dessa krav på metoder anses vara 
uppfyllda av alla jordbrukare i den 
regionen. Kontroll av att dessa 
jordbruksmetoder åtminstone upprätthålls 
måste ske på regional nivå. Om de inte 
används måste man utföra kontroller av 
att de tillämpas av de enskilda 
jordbrukarna.

Or. en
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Ändringsförslag 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Jordbrukare som uppfyller 
medlemsstaternas egna krav vad gäller 
skydd av land ska automatiskt vara 
berättigade till de tilläggsstöd som avses i 
detta kapitel.

Or. es

Ändringsförslag 1488
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med undantag från bestämmelserna i 
artikel 29.5 får de medlemsstater som har 
valt en delvis konvergens enligt det som 
fastställs i artikel 22a fastställa det 
sammanlagda stödbeloppet enligt stycke 1, 
som en fast procentandel av värdet på de 
stödrättigheter som stödmottagarna har 
fått för jordbruksmetoder som har 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön. 
I dessa fall kan medlemsstaten fastställa 
ett tak för stödet i enlighet med 
artikel 29.1.

Or. it

Ändringsförslag 1489
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Jordbrukare som beviljats stöd för 
miljövänligt jordbruk enligt artikel 29 i 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.  Första stycket ska endast 
vara tillämpligt avseende de enheter inom 
ett jordbruksföretag där man utför 
åtgärder för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i enlighet med artikel 29 i
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Jordbrukare som utför åtgärderna för klimat- och miljövänligt jordbruk enligt den andra 
pelaren använder bra jordbruksmetoder som är bra för miljön och klimatet, och de bör inte 
tvingas att vidta miljöanpassningsåtgärderna enligt den första pelaren. Om hela jordbruket 
är miljö- och klimatvänligt behöver inga miljöanpassningsåtgärder vidtas. Om det bara är en 
enhet i jordbruksföretaget som är miljö- och klimatvänligt måste miljöanpassningsåtgärder 
vidtas på de enheter som inte är det.

Ändringsförslag 1490
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska enligt objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier, 
särskilt sådana som avser typ av 
jordbruksarealer, kunna fastställa det 
årliga stöd som ska lämnas till alla 
bidragsberättigade arealer.

Or. de
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Motivering

Det bör vara möjligt för områden med olika avkastning (åkermark och intensivt brukade 
gräsmarker jämförda med extensiva gräsmarker) att få grundstöd och/eller 
miljöanpassningsstöd på olika nivåer. En enhetlig stödnivå skulle kunna leda till en kraftig 
regional omfördelning av direktstödet.

Ändringsförslag 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Påföljder för bristande efterlevnad av 
punkterna 3, 3a och 4 i denna artikel ska 
endast gälla för den andel som motsvarar 
stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön.

Or. pt

Ändringsförslag 1492
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 55 i syfte 
att ytterligare definiera villkoren för 
åtagandena och certifieringssystemen som 
avses i punkt 4a.

Or. en

Motivering

För att garantera att miljöanpassningsåtgärderna får effekt och förhindra att jordbrukarna 
organiserar åtgärderna på olika sätt.
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Ändringsförslag 1493
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 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att ytterligare definiera de 
villkor som rör de åtaganden och 
certifieringssystem som avses i punkt 4a, i 
syfte att säkerställa likvärdighet hos de 
metoder som avses i punkt 1 vad gäller 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön. 

Or. it

Motivering

Kommissionen ges befogenhet att fastställa ytterligare villkor för att säkerställa likvärdighet 
mellan system för miljöcertifiering och krav på miljöanpassning vad gäller gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön.

Ändringsförslag 1494
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter ytterligare definiera 
de villkor som rör de åtaganden och 
certifieringssystem som avses i punkt 4a, i 
syfte att se till att de är likvärdiga vad 
gäller gynnsam inverkan på klimatet och 
miljön. 

Or. it
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Ändringsförslag 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen har i enlighet med 
artikel 55 befogenhet att anta delegerade 
akter i syfte att fastställa förenklade regler 
om uppfyllandet av miljömässiga 
tvärvillkor för jordbrukare som är 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att närmare definiera de 
typer av tilläggsåtaganden avseende god 
miljövård som avses i punkt 2 i denna 
artikel och för att lägga till och definiera 
vilka typer av tilläggsåtaganden avseende 
god miljövård som kan beaktas i fråga om 
uppfyllandet av den procentandel som 
anges i samma punkt.

Or. es

Ändringsförslag 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Jordbrukare som odlar i en 
medlemsstat som har infört ett enhetligt 
regionalt arealstöd genom en fullständig 
avveckling av det kopplade stödet och 
därmed uppvärderat gräsmarker, har 
automatiskt rätt till stöd enligt detta 
kapitel.

Or. de

Ändringsförslag 1498
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna kan, med avsteg från 
punkt 5, besluta att i grundstödet enligt 
artikel 29 integrera systemet med det 
samlade gårdsstödet enligt avdelning III 
artikel 1. Således ska bestämmelserna 
enligt artikel 29, punkt 1 tillämpas inom 
ramen för avdelning VI i förordning (EU) 
nr xxx/xxx [HO].

Or. de

Motivering

Genom sammanslagning av grundstödet och miljöanpassningsstödet skulle två stödsystem 
omvandlas till ett system. Detta gäller på motsvarande sätt för kontroll- och 
sanktionsbestämmelserna genom att ”miljökraven” integreras i tvärvillkoren.

Ändringsförslag 1499
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att ytterligare definiera de 
villkor som rör de åtaganden och 
certifieringssystem som avses i punkt 4a, i 
syfte att se till att de är likvärdiga vad 
gäller gynnsam inverkan på klimatet och 
miljön. 
I de åtaganden som ger upphov till 
certifiering måste även följande 
åtaganden återspeglas:
Energieffektivitet.
Vatteneffektivitet.
Hantering av näringsämnen.
Marktäckning under vinterhalvåret.

Or. it

Ändringsförslag 1500
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Möjligheten till stöd enligt artiklarna 20 
och 29 för jordbruksmetoder som gynnar 
klimatet och miljöskyddet på regional nivå 
kan leda till att det sluts regionala avtal 
mellan de regionala myndigheterna och 
grupper av lantbrukare, varvid den i 
artikel 33 angivna övre gränsen på 30 % 
ska iakttas. De regionala avtalen leder till 
att omfattande främjaråtgärder 
genomförs gemensamt på arealerna, 
åtgärder som beror på lokala särdrag och 
som på grundval av gemensamma och 
mätbara mål främjar förbättring av 



AM\909517SV.doc 127/170 PE494.483v01-00

SV

vattenresursernas tillstånd, utvecklingen 
av artmångfalden samt markvården. 

Or. de

Ändringsförslag 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Diversifiering av grödor

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst 
tre olika grödor. Ingen av dessa tre grödor 
får uppta mindre än 5 % av åkermarken 
och huvudgrödan får inte uppta mer än 
70 % av åkermarken.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av definitionen 
av gröda och regler rörande 
tillämpningen av den exakta beräkningen 
av andelen olika grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Diversifiering av grödor

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst 
tre olika grödor. Ingen av dessa tre grödor 
får uppta mindre än 5 % av åkermarken 
och huvudgrödan får inte uppta mer än 
70 % av åkermarken.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av definitionen 
av gröda och regler rörande 
tillämpningen av den exakta beräkningen 
av andelen olika grödor.

Or. de

Motivering

Att lämna ekologiska bidrag kräver differentiering utifrån regioner och åtgärder och inte en 
schablonmässig uträkning av åkerarealer. Därför bör jordbruksmiljöåtgärderna koncentreras 
till den andra pelaren. Jordbruksföretagens konkurrenskraft liksom deras väsentliga insats 
mot en världsvid livsmedelsknapphet reduceras tydligt. Regioner med minskande 
kreatursbestånd saknar alternativa användningsmöjligheter för gräsmarker. 

Ändringsförslag 1503
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Växelbruk, diversifiering av grödor och 
täckgrödor
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Or. en

Ändringsförslag 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Diversifiering av grödor och växelbruk

Or. fr

Ändringsförslag 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Växelbruk

Or. en

Ändringsförslag 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Växelbruk

Or. en

Ändringsförslag 1507
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst
tre olika grödor. Ingen av dessa tre grödor 
får uppta mindre än 5 % av åkermarken 
och huvudgrödan får inte uppta mer än 
70 % av åkermarken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 15 och 50 hektar, ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst två olika 
grödor. Ingen av dessa grödor får uppta 
mindre än 10 % av åkermarken. Om 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 50 
hektar ska odlingen av åkermarken bestå 
av minst tre olika grödor. Huvudgrödan får 
inte uppta mer än 70 % av åkermarken och 
de två viktigaste grödorna tillsammans får 
inte uppta mer än 95 % av åkermarken.

Or. it
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Ändringsförslag 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 10 och 50 hektar ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst två olika 
grödor. Ingen av dessa grödor får uppta 
mindre än 5 % av åkermarken. Om 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
50 hektar ska odlingen av åkermarken 
bestå av minst tre olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken, och de två största 
grödorna får sammantaget inte uppta mer 
än 95 % av åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1510
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av flera 
olika grödor. Jordbruk som omfattar 
mellan fem och tjugo hektar ska odla 
minst två olika grödor, där ingen av dessa
grödor upptar mindre än 10 % av 
åkermarken. Jordbruk med mer än 20 
hektar ska odla minst två olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 80 % 
av åkermarken och de två viktigaste 
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grödorna får tillsammans inte uppta mer 
än 95 % av åkermarken.

Or. de

Ändringsförslag 1511
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 20 och 40 hektar ska det vara 
minst två olika grödor på denna
åkermark. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 90 % av denna åkermark. Om 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
40 hektar ska det finnas minst tre olika 
grödor på denna åkermark. Huvudgrödan 
får inte uppta mer än 70 % av denna 
åkermark, och de två största grödorna får 
sammantaget inte uppta mer än 95 % av 
denna åkermark.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 15 och 30 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
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uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

uppta mindre än 10 % av åkermarken. Om 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
30 hektar ska odlingen av åkermarken 
bestå av minst tre olika grödor.
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken, och de två viktigaste 
grödorna får sammantaget inte uppta mer 
än 95 % av åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 15 och 20 hektar och inte 
uteslutande avsatts för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
jordbrukaren följa minst en av följande 
jordbruksmetoder:

a) Odlingen av åkermarken ska bestå av 
minst två olika grödor. Ingen av dessa får 
uppta mindre än 20 % av den tillgängliga 
arealen.

b) Garantier ska finnas för att minst 3 % 
av åkermarken utgörs av arealer med 
ekologisk inriktning såsom mark helt i 
träda, plantsängar, landskapsinslag, 
skyddsremsor och beskogade områden 
som avses i artikel 25.2 b ii.

Or. es
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Motivering

Om man främjar diversifiering med tre grödor från så pass små arealer som tre hektar 
kommer många jordbruksföretag att hotas. Dessa gränser omöjliggör vissa metoder som är 
typiska för de spanska torrområdena och som är miljövänliga (odling–träda). Arealer i träda 
bör betraktas som en del i ett växelbruk. Även jordbruksföretag på mellan 15 och 20 hektar 
som måste överge en ensidig växtföljd hotas.

Ändringsförslag 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 5 och 20 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av två olika 
grödor. Om jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än 20 hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 70 % av åkermarksarealen.

Or. en

Ändringsförslag 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mellan 5 och 20 hektar, eller om 
jordbruksföretaget ligger i ett mindre 
gynnat område, ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst två olika 
grödor. Ingen av dessa grödor får uppta 
mindre än 10 % av åkermarken. Om 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
20 hektar ska odlingen av åkermarken 
bestå av minst tre olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken, och de två största 
grödorna får sammantaget inte uppta mer 
än 95 % av åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tjugo hektar, inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, och den 
permanenta gräsmarksarealen upptar 
minst 75 % av jordbruksföretagets mark, 
ska odlingen av åkermarken bestå av 
följande:

– Minst tre olika grödor om åkermarken 
upptar mer än 25 hektar eller om den 
permanenta gräsmarksarealen upptar 
mindre än 50 % av företagets mark,
– Minst två olika grödor om åkermarken 
upptar mindre än 25 hektar och om den 
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permanenta gräsmarksarealen upptar 
mellan 50 och 75 % av företagets mark.
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken, med undantag för tillfällig 
gräsmark som inte omfattas av någon 
begränsning.

Or. fr

Ändringsförslag 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 50 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Bland dessa kan träda ingå.
Ingen av dessa grödor får uppta mindre än 
10 % av åkermarken.

Or. es

Motivering

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Ändringsförslag 1518
Béla Glattfelder
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 50 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 35 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

Or. en

Motivering

Gränsen för växelbruk bör gå vid 35 hektar. Jordbruk där små arealer åkermark odlas bör 
inte åläggas att tillämpa växelbruk.



PE494.483v01-00 138/170 AM\909517SV.doc

SV

Ändringsförslag 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 20 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
jordbrukaren följa minst en av följande 
jordbruksmetoder:

a) Odlingen av åkermarken ska bestå av 
minst två olika grödor. Ingen av dessa två
grödor får uppta mindre än 20 % av
nämnda areal.
b) Garantier ska finnas för att minst 3 % 
av åkermarken utgörs av arealer med 
ekologisk inriktning såsom mark helt i 
träda, plantsängar, landskapsinslag, 
skyddsremsor och beskogade områden 
som avses i artikel 25.2 b ii.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag är inte anpassat efter jordbrukets förutsättningar i södra delen av 
EU.

Ändringsförslag 1521
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 20 hektar ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst tre olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken och de två viktigaste 
grödorna får tillsammans inte uppta mer 
än 95 % av åkermarken.

Or. bg

Ändringsförslag 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 20 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Ingen av grödorna får uppta 
mer än 70 % av åkermarken.

Or. pt

Ändringsförslag 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 20 hektar och inte uteslutande
avsatts för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Ingen av dessa två grödor får 
uppta mindre än 20 % av nämnda areal.

Or. es

Ändringsförslag 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 20 hektar och om inte minst 80 % 
av arealen används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken, med undantag för tillfällig 
gräsmark som inte omfattas av någon 
maximibegränsning.

Or. fr

Ändringsförslag 1525
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Seán Kelly, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 85 % av åkermarken. Tillfällig vall 
ska räknas som en egen gröda. Detta krav 
ska inte gälla jordbruksföretag där 
permanent gräsmark upptar mer än 50 % 
av jordbruksarealen.

Or. en

Ändringsförslag 1526
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Ingen av dessa två grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 90 % av 
åkermarken. Detta krav ska inte gälla 
jordbruksföretag där permanent gräsmark 
upptar mer än 50 % av jordbruksarealen.

Or. en
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Ändringsförslag 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 75 % av åkermarken. Resten av 
åkermarken ska fördelas på minst 
ytterligare en gröda. Permanenta 
gräsmarker ska erkännas som likvärdig 
lantbruksgröda.

Or. de

Ändringsförslag 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 75 % av åkermarken. Resten av 
åkermarken ska fördelas på minst två 
ytterligare grödor. Permanenta 



AM\909517SV.doc 143/170 PE494.483v01-00

SV

gräsmarker ska erkännas som likvärdig 
jordbruksgröda.

Or. de

Ändringsförslag 1529
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte helt lämnats i 
träda eller helt odlats med gröda som står 
under vatten under en betydande del av året 
eller om den används för permanenta 
grödor som frukt, bär och oliver eller om 
mindre än 50 % av jordbrukarens 
åkermark är vall och/eller grönträda 
och/eller upptas av fleråriga grödor, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1530
Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
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odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 70 % av åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
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odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 15 hektar ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst tre olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken, och de två största 
grödorna får inte uppta mer än 95 % av 
åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1534
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 10 hektar ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst tre olika grödor.
Huvudgrödan får inte uppta mer än 85 %
av åkermarken, och de två största 
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under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

grödorna får sammantaget inte uppta mer 
än 95 % av denna åkermark.

Or. en

Ändringsförslag 1535
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 10 hektar och inte används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), 
lämnats i träda eller odlats med gröda som 
står under vatten under en betydande del av 
året, ska odlingen av åkermarken bestå av 
en växtföljd med minst fyra olika grödor 
eller av träda i fyra år i följd. Ingen av 
dessa fyra grödor får uppta mindre än 10 %
av åkermarken och huvudgrödan får inte 
uppta mer än 50 % av åkermarken.
Eftersom tvååriga blandningar av gräs
och klöver har en god inverkan på jordens 
bördighet och på produktiviteten får 
sådana ingå i växtföljden. 

Or. en

Motivering

Genom diversifiering kan man skapa bra livsmiljöer för insekter samtidigt som man minskar 
antalet skadedjur genom att man använder grödor som är mindre mottagliga för kolonisering 
av skadedjur. Genom diversifiering ökar den ekonomiska stabiliteten eftersom de finansiella 
riskerna blir mindre, inkomsterna från jordbruket blir mer stabila och man får fler 
valmöjligheter vad gäller jordbruksmetoder. För att diversifieringen av grödor ska ge så 
gynnsamma miljömässiga och socioekonomiska effekter som möjligt bör ingen av grödorna få 
uppta mindre än 10 % av marken och huvudgrödan bör inte uppta mer än 50 %.
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Ändringsförslag 1536
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 10 hektar och inte används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), 
lämnats i träda eller odlats med gröda som 
står under vatten under en betydande del av 
året, ska odlingen av åkermarken bestå av 
en växtföljd med minst tre olika grödor 
eller av träda i tre år i följd.

Or. en

Ändringsförslag 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än fem hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor, och för åkermark ovanför 
62:a nordliga breddgraden, av en typ av 
gröda. Ingen av dessa två grödor får uppta 
mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.
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Or. en

Ändringsförslag 1538
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark är större än 
medelstorleken på jordbruksföretag enligt 
bilaga VI och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året, ska odlingen av åkermarken 
bestå av minst två olika grödor. 
Medlemsstaterna får gradvis införa det 
här kravet när det gäller mark som 
används för fleråriga grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark är större än 
medelstorleken på jordbruksföretag enligt 
bilaga VI och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året, ska odlingen av åkermarken 
bestå av minst två olika grödor Ingen av 
dessa två grödor får uppta mindre än 5 % 
av åkermarken och huvudgrödan får inte 
uppta mer än 90 % av åkermarken.
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Or. en

Ändringsförslag 1540
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än en tredjedel av medelstorleken på 
jordbruksföretag i medlemsstaten och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken. Detta krav ska inte gälla för 
jordbruksföretag där gräsmark upptar 
mer än 70 % av jordbruksföretagets totala 
areal.

Or. en

Ändringsförslag 1541
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än en tredjedel av medelstorleken på 
jordbruksföretag i medlemsstaten och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
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uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), 
lämnats i träda eller odlats med gröda som 
står under vatten under en betydande del av 
året, ska odlingen av åkermarken bestå av 
en växtföljd med minst tre olika grödor. 
En baljväxt ska ingå i växtföljden.

Or. en

Ändringsförslag 1543
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av en
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olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

växtföljd med minst tre olika grödor eller 
av träda i tre år i följd.

Or. en

Ändringsförslag 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 
av åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av en 
lämplig växtföljd med grödor, inbegripet 
träda som passar de lokala klimat-, mark-
och vattenförhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller om mer 
än 70 % av marken inte används för 
gröda som kan stå under vatten under en 
betydande del av sin odlingscykel, ska 



PE494.483v01-00 152/170 AM\909517SV.doc

SV

olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 1546
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. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor, varvid med gröda ska avses 
”odlingsbar art”. Ingen av dessa tre grödor 
får uppta mindre än 5 % av åkermarken 
och huvudgrödan får inte uppta mer än 
70 % av åkermarken.

Or. es

Motivering

Den första av de två föreslagna ändringarna berör inte den svenska versionen eftersom 
preciseringen av ”odlingsbar mark” till ”åkermark”, som tillkommer genom det spanska 
ändringsförslaget, redan har gjorts i den svenska texten. Förslagsställarna vill att 
diversifiering av grödor bara ska tillämpas på arealer som används som åkermark enligt 
LPIS (systemet för identifiering av jordbruksskiften) och inte i samband med permanenta 
grödor. De menar att man också måste förtydliga begreppet ”gröda” så att detta i samband 
med diversifiering innebär ”odlingsbar art”.

Ändringsförslag 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre 
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 50 % av 
åkermarken.

Or. fr

Ändringsförslag 1548
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
a) där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs eller annat örtartat 
foder, helt lämnats i träda eller helt odlats 
med gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
b) där mer än 50 % av jordbruksföretagets 
stödberättigande jordbruksareal används 
för produktion av gräs, ligger i träda eller 
utnyttjas i en kombination av dessa 
användningsområden
c) där mer än 50 % av en jordbrukarens 
totala åkermark årligen ingår i ett 
växelbruk som delas med andra 
jordbrukare, förutsatt att jordbrukaren 
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kan bevisa att alla skiften av åkermarken 
odlas med en annan gröda än föregående 
kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
– där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs eller annat foder, 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
– där mer än 50 % av jordbruksföretagets 
stödberättigande jordbruksareal utgörs av 
gräsmark och traditionell betesmark eller 
av permanenta grödor
– som ligger norr om 62:a breddgraden 
eller i angränsande områden med 
jämförbara klimatförhållanden som gör 
det särskilt svårt att bedriva 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk – där 
åkermarken uteslutande används för 
produktion av gräs eller annat örtartat 
foder, helt lämnats i träda eller helt odlats 
med gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
– där jordbrukarens åkermark omfattar 
50 hektar eller mindre, och mer än 50 % 
av jordbruksföretagets stödberättigande 
jordbruksareal upptas av permanenta 
grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1551
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
a) där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs eller annat örtartat 
foder, helt lämnats i träda eller helt odlats 
med gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
b) där mer är 75 % av jordbruksföretagets 
stödberättigande jordbruksareal upptas av 
permanent gräsmark, används för 
produktion av gräs eller annat örtartat 
foder, ligger i träda eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas
c) där mer än 50 % av en jordbrukarens 
totala åkermark årligen ingår i ett 
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växelbruk som delas med andra 
jordbrukare, förutsatt att jordbrukaren 
kan bevisa att alla skiften av åkermarken 
odlas med en annan gröda än föregående 
kalenderår.
d) som är specialiserade på grönsaks-, 
bär, frö- och/eller fruktproduktion 
och/eller där mark är täckt av växthustak.

Or. en

Motivering

Gör att det blir mer flexibelt för jordbrukaren och att de sista fem procenten av åtagandet kan 
upptas av mer än en gröda, och specialiserad produktion bör vara undantagen.

Ändringsförslag 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Första stycket är inte tillämpligt 
– om jordbruksföretaget kan uppvisa ett 
positivt jordbruksresultat på hela den 
odlade marken, eller
– om jordbruksföretaget tillämpar 
flerskiftesbruk/djuruppfödning och kan 
styrka att företagets grödor används vid 
djuruppfödningsanläggningen.
För företag vars tillfälliga gräsmark eller 
mark med baljväxter upptar minst 10 % 
av den odlade marken, krävs endast två 
olika grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 1553
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Första stycket ska inte tillämpas på 
jordbruksföretag
– med en areal med gräsmark och/eller 
fleråriga grödor som upptar minst 70 % 
av den utnyttjade jordbruksarealen,
– som kan uppvisa ett positivt 
jordbruksresultat på hela företagets 
odlade mark, flerskifte och 
djuruppfödning med minst en 
djuruppfödningsanläggning vid vilken 
företagets grödor används. 
För företag vars tillfälliga gräsmark eller 
mark med baljväxter upptar minst 10 % 
av den odlade marken, krävs endast två 
olika grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
– där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs eller annat foder, 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
– där jordbrukarens åkermark omfattar 
50 hektar eller mindre och mer än 80 % 
av jordbruksföretagets stödberättigande 
jordbruksareal upptas av permanent 
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gräsmark eller permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
– där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs eller annat foder, 
helt lämnats i träda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller där en 
kombination av dessa 
användningsområden tillämpas, eller
– där jordbrukarens åkermark omfattar 
50 hektar eller mindre och mer än 50 % 
av jordbruksföretagets stödberättigande 
jordbruksareal upptas av permanent 
gräsmark eller permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk
– där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs (sått eller 
naturligt) eller annat foder, helt lämnats i 
träda eller helt odlats med gröda som står 
under vatten under en betydande del av 
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året eller en kombination av dessa, eller
– där mer än 75 % av jordbruksföretagets 
stödberättigande jordbruksareal upptas av 
permanent gräsmark, permanenta grödor, 
används för produktion av gräs eller 
annan vallproduktion, ligger i träda eller 
en kombination av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelserna i första stycket ska 
inte gälla jordbruk
där åkermarken främst används för 
produktion av gräs eller annat foder, till 
största delen lämnats i träda eller odlats 
med gröda som står under vatten under en 
betydande del av året eller en 
kombination av dessa, eller
där jordbrukarens åkermark omfattar upp 
till 50 hektar och mer än 80 % av 
företagets stödberättigande 
jordbruksareal är täckt av permanent 
gräsmark och traditionella betesmarker 
eller permanenta grödor.

Or. it

Motivering

Större flexibilitet krävs. Ordet ”helt” byts därför ut mot ”främst” och ”till största delen”.

Ändringsförslag 1558
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Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelserna i första stycket ska 
inte tillämpas på jordbruk där 
åkermarken främst används för 
produktion av gräs eller annat foder, som 
till största delen lämnats i träda eller 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året eller en 
kombination av dessa, eller

Or. it

Ändringsförslag 1559
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mindre än tio hektar och inte uteslutande 
används som betesmark eller för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), eller 
helt lämnats i träda eller odlats med 
permanent gröda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året, ska odlingen av 
åkermarken diversifieras med fyra grödor, 
inbegripet baljväxter på minst 5 % av de 
stödberättigande arealen.

Or. en

Ändringsförslag 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk där 
mer är 70 % av den stödberättigande 
jordbruksarealen upptas av permanent 
gräsmark, används för produktion av gräs 
eller annat örtartat foder, ligger i träda 
eller där en kombination av dessa 
användningsområden tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla jordbruk där 
mer än två tredjedelar av 
jordbruksföretagets stödberättigande 
jordbruksareal upptas av tillfällig eller 
permanent gräsmark eller permanenta 
grödor.

Or. en

Ändringsförslag 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla där mer än 50 
% av en jordbrukarens totala åkermark 
årligen ingår i ett gemensamt växelbruk 
med andra jordbrukare, förutsatt att 
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jordbrukaren kan bevisa att alla skiften av 
åkermarken odlas med en annan gröda 
än föregående kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 1563
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jordbrukare som ingår i ett system där 
flera jordbrukare i en region varje år 
gemensamt delar på areal för växelbruk, 
och på sätt åstadkommer diversifiering av 
grödor, undantas från de särskilda kraven 
i punkt 1.

Or. en

Motivering

Det behövs skräddarsydda bestämmelser för de jordbrukare som specialiserar, eller vill 
specialisera, sig på en viss gröda men som ändå bidrar till diversifiering av grödor och 
växelbruk genom att dela areal med närliggande jordbrukare i regionen.

Ändringsförslag 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan, för att anpassa 
till hur deras jordbruksföretag är 
strukturerade, justera de tio hektar som 
nämns i punkt 1 utifrån medelstorleken 
på jordbruk enligt bilaga VI.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att miniminivån på tio hektar kan ändras för att passa jordbruksstrukturen i 
respektive medlemsstat.

Ändringsförslag 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan, för att anpassa 
till hur deras jordbruksföretag är 
strukturerade, justera de 15 hektar som 
nämns i punkt 1 till 20 % av 
medelstorleken på jordbruk enligt 
bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 30.1 tillämpas inte på jordbruk 
där 65 % av den stödberättigande 
jordbruksarealen används till permanenta 
gräsmarker.

Or. de

Ändringsförslag 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)



PE494.483v01-00 164/170 AM\909517SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I denna artikel ska, som ett undantag 
till punkt 1, jordbrukare med minst 70 % 
permanent gräsmark på sitt 
jordbruksföretag anses uppfylla kraven på 
diversifiering av grödor.

Or. en

Motivering

Jordbrukare som håller en betydande del av sin areal som permanent gräsmark bör inte 
diskrimineras eftersom de ju redan gynnar miljön genom att behålla stora arealer som 
permanent gräsmark. Man bör därför underlätta för dem att få tillgäng till den här åtgärden.

Ändringsförslag 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Första punkten ska inte gälla för 
jordbruk där minst 70 % av åkermarken 
används för vallproduktion.

Or. en

Motivering

Jordbruk där minst 70 % av åkermarken under ett år utgörs av vall ska anses har uppfyllt 
kraven på diversifiering av grödor. Annars bryter de mot 70-procentsgränsen för 
huvudgrödan och straffas på så sätt för att de odlar för mycket gräs.

Ändringsförslag 1569
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta krav ska inte gälla för 
jordbruksföretag där gräsmark upptar 
mer än 70 % av jordbruksföretagets totala 
areal.

Or. en

Ändringsförslag 1570
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åkermark som plöjts, upptas av 
permanenta grödor eller som ligger i 
träda ska skyddas med täckgrödor. 
Stödberättigande mark ska inte lämnas 
utan skydd i mer än fyra, eller i särskilda 
fall åtta, veckor.

Or. en

Ändringsförslag 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I denna artikel ska jordbrukare, som 
ett undantag till punkt 1, anses uppfylla 
kraven på diversifiering om de odlar 
omväxlingsgrödor, som inte är spannmål, 
på minst 25 % och högst 70 % av sitt 
jordbruksföretags åkermark.
Följande anses i denna artikel utgöra 
omväxlingsgröda: oljeväxter, 
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proteingrödor, lin, hampa, grönsaker, 
vallväxter och träda.

Or. en

Motivering

Jordbrukare som odlar omväxlingsgrödor som anses vara gynnsamma för miljön (genom att 
de kräver mindre vatten och mindre gödsel med mera) bör inte diskrimineras, och man bör 
därför underlätta för dem att få tillgäng till den här åtgärden.

Ändringsförslag 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som ett undantag till punkt 1 ska 
odling på åkermark i områden där 
växtperioden är kortare än 180 dagar 
bestå av två olika grödor.

Or. en

Motivering

Kravet på tre grödor är särskilt svårt att uppfylla i områden med korta växtperioder, så i 
dessa bör det räcka med två grödor. Den korta växtperioden och den låga sammanlagda 
effektiva temperaturen innebär att endast ett begränsat urval av grödor faktiskt kan odlas i 
dessa områden.

Ändringsförslag 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om växelbruk tillämpas på varje 
jordbruksskifte, med undantag för skiften 
med permanent gräsmark, permanent 
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betesmark och fleråriga grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 1574
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 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I denna artikel avses med ”gröda” en 
gröda som tillhör en av de olika arter som 
definierats i den botaniska indelningen av 
grödor eller en gröda som tillhör en av 
arterna i familjerna Brassicaceae, 
Solonaceae och Cucurbitaceae, samt 
mark som lämnats i träda. Höst- och 
vintergrödor och vår- och sommargrödor 
ska dock anses vara olika sorters grödor 
även om de tillhör samma art.

Or. it

Motivering

Det är bättre med en definition av ”gröda” som bygger på botaniska arter (med vissa 
undantag för trädgårdsodlingssektorn och liknande) som är mer flexibel än en stängd 
förteckning i grundakten.

Ändringsförslag 1575
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Gröda ska i denna artikel avse en 
odling av någon av de släkter som 
definieras i den botaniska klassificeringen 
av grödor eller en odling av någon av de 
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arter som ingår i växtfamiljerna 
korsblommiga växter, potatisväxter och 
gurkväxter, gräs, ärtväxter liksom mark i 
träda och fånggrödor. Vintergrödor och 
vårgrödor ska dock anses som olika 
grödor, även om de hör till samma släkte.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definitionen av gröda blir tydligare i den här förordningen. Även fånggrödor 
bör ingå i definitionen av gröda eftersom de är mycket värdefulla för miljön. Det är även 
viktigt att skilja mellan olika arter av gräs och ärtväxter för fröproduktion.

Ändringsförslag 1576
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Gröda ska i denna artikel avse en 
odling av någon av de släkter som 
definieras i den botaniska klassificeringen 
av grödor eller en odling av någon av de 
arter som ingår i växtfamiljerna 
korsblommiga växter, potatisväxter och 
gurkväxter, liksom mark i träda. 
Vintergrödor och vårgrödor ska dock 
anses som olika grödor, även om de hör 
till samma släkte.

Or. en

Ändringsförslag 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Vid tillämpning av denna artikel avses 
med ”gröda” varje art som fastställs i den 
botaniska klassificeringen samt mark i 
träda.

Or. es

Motivering

På grund av dess betydande agronomiska nytta och miljövärde bör mark i träda betraktas 
som en gröda vad gäller metoden med diversifiering.

Ändringsförslag 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Gröda ska i denna artikel avse en 
odling av någon av de släkter som 
definieras i den botaniska klassificeringen 
av grödor, träda och tillfällig gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Med gröda avses i denna artikel all 
odling som anges i bilaga Va.

Or. en



PE494.483v01-00 170/170 AM\909517SV.doc

SV

Ändringsförslag 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med gröda avses i denna artikel all 
odling som anges i bilaga Va.

Or. en


