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Ändringsförslag 1581
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. För att säkerställa att skyldigheterna 
vad gäller åtgärden för diversifiering av 
grödor tillämpas på ett proportionerligt 
och icke-diskriminerande sätt samt leder 
till ett ökat skydd av miljön, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta akter 
i enlighet med artikel 55 för att lägga till 
andra typer av grödor till de som 
definieras i punkt 1 b i denna artikel och 
fastställa regler rörande tillämpningen av 
den exakta beräkningen av andelen olika 
grödor.

Or. en
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Ändringsförslag 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med vad 
som anges i artikel 55 om fastställande av 
definitionen av gröda och regler rörande 
tillämpningen av den exakta beräkningen 
av andelen olika grödor, med hänsyn till, i 
förekommande fall, att mark som lämnats 
i träda ska behandlas som odlingsmark 
var gäller diversifieringen, och att de 
olika typerna av områden med ekologisk 
inriktning som avses i punkt 1 i denna 
artikel ska definieras bättre, och att 
definitioner av andra typer av mark med 
ekologisk inriktning ska läggas till, som 
får beaktas för att respektera procenttalet 
i nämnda artikel.

Or. es

Motivering

Det anses lämpligt att listan över grödor finns i en bilaga. Dock ska mark som ligger i träda 
behandlas som gröda.

Ändringsförslag 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av definitionen av 
gröda, regler rörande tillämpningen av den 
exakta beräkningen av andelen olika 
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grödor. grödor, med hänsyn till, i förekommande 
fall, att mark som lämnats i träda ska 
behandlas som odlingsmark var gäller 
diversifieringen, och att de olika typerna 
av områden med ekologisk inriktning som 
avses i punkt 1 i denna artikel ska 
definieras bättre, och att definitioner av 
andra typer av mark med ekologisk 
inriktning ska läggas till, som får beaktas 
för att respektera procenttalet i nämnda 
artikel.

Or. es

Ändringsförslag 1585
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 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55, i syfte att lägga till andra grödor än de 
som anges i punkt 1b och fastställa regler 
rörande tillämpningen av den exakta 
beräkningen av andelen olika grödor.

Or. it

Ändringsförslag 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av definitionen av 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av definitionerna av 
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gröda och regler rörande tillämpningen av 
den exakta beräkningen av andelen olika 
grödor.

gröda och jordbruksresultat och regler 
rörande tillämpningen av den exakta 
beräkningen av andelen olika grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 1587
Diane Dodds,

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 55 om 
fastställande av definitionen av gröda.

Or. en

Ändringsförslag 1588
Vicky Ford,

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Då åkermarken odlas i anslutning till 
annan åkermark som har en annan ägare 
inom ramen för ett 
samodlingsarrangemang ska kraven i 
punkt 1 tillämpas som om all åkermark 
som omfattas av arrangemanget utgjorde 
ett område åkermark under en 
jordbrukares kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 1589
Béla Glattfelder,

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får befria 
jordbrukare från deras skyldigheter enligt 
denna punkt om de till följd av svåra 
väderleksförhållanden eller andra 
naturkatastrofer inte kan uppfylla dem.

Or. en

Ändringsförslag 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Permanent gräsmark

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.
Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].
2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
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gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1591
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Permanent gräsmark

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.
Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].
2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
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gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. de

Motivering

Tillhandahållande av miljötjänster kräver en uppdelning mellan regioner och åtgärder, och 
ingen schablonmässig avgränsning av jordbruksarealer. Därför bör insatserna för 
miljövänligt jordbruk vara inriktade på den andra pelaren. Jordbruksföretagens 
konkurrenskraft och deras väsentliga bidrag till att förhindra livsmedelsbrist avtar markant. 
Regioner med avtagande nötkreatursbestånd saknar alternativa sätt att utnyttja betesmarken 
på.

Ändringsförslag 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Permanent gräsmark

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.
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Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].
2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. es

Ändringsförslag 1593
Diane Dodds,

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Permanent gräsmark

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
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gräsmark.
Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].
2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1594
Martin Häusling,
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent betesmark

Or. en

Ändringsförslag 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanenta betesmarker

Or. en

Ändringsförslag 1596
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräsmark och betesmark

Or. en

Ändringsförslag 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräsmark och betesmark samt 
permanenta grödor

Or. en

Ändringsförslag 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräs- och betesmark

Or. fr

Ändringsförslag 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräs- och betesmark

Or. it

Ändringsförslag 1600
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräs- och betesmark

Or. it

Ändringsförslag 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Slåtter- och betesvall samt permanent 
gräsmark
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Or. en

Ändringsförslag 1602
Robert Dušek,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1603
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Om jordbruksarealerna, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, omfattar mer än 15 hektar ska 
jordbrukarna se till att minst 3 % av deras 
stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, permanenta grödor, 
terrasser, typiska landskapselement som 
häckar eller stenmurar, buffertzoner, 
arealer med grödor som står under vatten, 
fånggrödor som baljväxter och beskogade 
arealer enligt artikel 25.2 b ii.
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Or. it

Ändringsförslag 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
sammanlagda arealen av permanent 
gräsmark bevaras på medlemsstatsnivå 
och regional nivå.

Or. en

Motivering

För att undvika problem med omfattande byråkrati och övervakning är det bättre att granska 
mängden permanent gräsmark i hela medlemsstaten, inte för ett enskilt jordbruk.

Ändringsförslag 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
sammanlagda arealen av slåtter- och 
betesvall eller permanent gräsmark 
bevaras på medlemsstatsnivå och regional 
nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 1606
Hynek Fajmon,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
jordbruksmark som var permanent 
betesmark för ansökningsåret 2014 
bevaras som permanent betesmark.

Or. en

Ändringsförslag 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska bevara balansen 
mellan den permanenta gräs- och 
betesmarksarealen och den sammanlagda 
jordbruksarealen. Denna skyldighet ska 
gälla på nationell eller regional nivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
permanenta gräsmarkens andel av den 
sammanlagda jordbruksarealen bevaras 
inom fastställda gränser. Denna 
skyldighet ska gälla på nationell eller 
regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
permanenta gräsmarkens andel av den 
sammanlagda jordbruksarealen bevaras 
inom fastställda gränser. Denna 
skyldighet ska gälla på nationell eller 
regional nivå.

Or. en

Motivering

Det är alltför restriktivt att tillämpa kraven att bevara permanent gräsmark på nivån för 
enskilda jordbrukare. Därför föreslås det att det bör tillämpas på nationell eller regional 
nivå.
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Ändringsförslag 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent
gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
permanenta gräsmarkens andel av den 
sammanlagda jordbruksarealen bevaras. 
Denna skyldighet ska gälla på nationell 
eller regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1611
Jens Rohde,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den 
horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Jordbrukarna ska bevara de arealer i 
jordbruksföretagen som har ett särskilt 
värde för miljö, klimat eller biologisk 
mångfald som permanent gräsmark. I 
denna punkt avses med permanent 
gräsmark mark enligt definitionen i 
artikel 4.1 h, som varken har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget eller 
plöjts under tio år eller mer.

Or. en

Motivering

Endast de permanenta betesmarker som har den största biologiska mångfalden bör skyddas 
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av miljöanpassningskomponenten.

Ändringsförslag 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. Jordbrukarna ska hålla de arealer i sina 
jordbruksföretag som förklaras som
permanent gräsmark i ansökan varje år i 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden.

Or. es

Motivering

Åtagandet greening i förhållande till arealerna med permanent gräsmark anses kunna uppnås 
på individuell nivå genom att nämnda arealer bevaras under goda förhållanden. Alltså bör 
begreppet ”underhåll” förstås som underhåll över tiden. På detta sätt ska jordbrukaren motta 
greening för arealer med permanenta grödor som han eller hon deklarerar varje år och för 
vilka åtagandet att bevara dem under goda förhållanden har uppfyllts.

Ändringsförslag 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som delvis 
naturliga områden och obrukad mark i
ansökan enligt artikel 74 i förordning (EU) 
nr XXX (den horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av delvis 
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permanent gräsmark. naturliga områden och obrukad mark, ska 
bevaras som delvis naturliga områden och 
obrukad mark.

Or. en

Ändringsförslag 1614
Diane Dodds,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som 
permanent gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som delvis 
naturliga områden och obrukad mark i
ansökan enligt artikel 74 i förordning (EU) 
nr XXXX (den horisontella förordningen) 
för ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av delvis 
naturliga områden och obrukad mark, ska 
bevaras som delvis naturliga områden och 
obrukad mark.

Or. en

Ändringsförslag 1615
Béla Glattfelder,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som 
permanent gräsmark.

1. Medlemsstaterna ska bevara ett antal 
hektar som permanent gräsmark 
motsvarande de arealer som deklarerats i 
ansökan enligt artikel 74 i förordning (EU) 
nr XXX (den horisontella förordningen) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, som permanent gräsmark.
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Or. en

Ändringsförslag 1616
Martin Häusling,
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som
permanent gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
betesmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2011, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark, ska bevaras som permanent 
betesmark.

Or. en

Ändringsförslag 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräs- och betesmark i ansökan enligt 
artikel 74 i förordning (EU) nr XXX 
(HZR) för ansökningsåret 2014, nedan 
kallade referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark, ska bevaras som 
permanent gräs- och betesmark.

Or. fr
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Ändringsförslag 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark och betesmark i ansökan enligt 
artikel 74 i förordning (EU) nr XXX 
(HZR) för ansökningsåret 2014, nedan 
kallade ”referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark”, ska 
bevaras som permanent gräsmark.

Or. it

Ändringsförslag 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som
permanent gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanenta
betesmarker i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanenta
betesmarker, ska bevaras som permanenta
betesmarker.

Or. en

Ändringsförslag 1620
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent
gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark och betesmark i ansökan enligt 
artikel 74 i förordning (EU) nr XXX 
(HZR) för ansökningsåret 2014, nedan 
kallade ”referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark”, ska 
bevaras som permanent gräsmark.

Or. it

Ändringsförslag 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark eller traditionella betesmarker i 
ansökan enligt artikel 74 i förordning (EU) 
nr XXX (HZR) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som 
permanent gräsmark. För detta ska de 
intyga att de har boskap och följaktligen 
att det finns en belastning på en enhet 
storboskap per stödberättigande hektar 
betesmark, eller om jordbrukaren inte har 
djur, intyga att underhåll såsom slåtter 
eller röjning genomförs.

Or. es

Motivering

Vi anser att det är nödvändigt att fastställa ett band mellan arealen betesmark och jordbruks-
eller boskapsverksamheten, eller i förekommande fall krav på att viss kulturell verksamhet 
genomförs på betesmarkerna för att undvika att de försämras och överges.
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Ändringsförslag 1622
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som
permanent gräsmark.

1. De arealer i jordbruksföretagen som 
jordbrukarna deklarerat som permanent 
gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (den horisontella 
förordningen) för ansökningsåret 2014, 
nedan kallade referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, ska bevaras som
permanent gräsmark. Permanent 
gräsmark som ställdes om till åkermark 
mellan 2011 och året 2014, måste tas i 
bruk igen, om så krävs av miljöskäl.

Or. en

Ändringsförslag 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna som gick med i EU före 
2004, ska se till att mark som var 
permanent betesmark vid tidpunkten för 
ansökan om arealstöd för 2003 bevaras 
som permanent betesmark.
De nya medlemsstaterna som gick med i 
EU 2004, ska se till att mark som var 
permanent betesmark den 1 maj 2004 
bevaras som permanent betesmark.
Bulgarien och Rumänien ska se till att 
mark som var permanent betesmark 
den 1 maj 2007 bevaras som permanent 
betesmark.
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Medlemsstaterna ska garantera att den 
andel permanent gräsmark som avses i 
första punkten (nedan kallad 
referensindexet), inte minskar med mer 
än 10 % i förhållande till det referensår 
som avses i föregående punkt.
Bestämmelserna i denna punkt ska inte 
gälla permanent gräsmark som ska 
beskogas, om sådan beskogning är 
förenlig med miljön, dock med undantag 
av planteringar av julgranar och 
snabbväxande arter som odlas på kort 
sikt.

Or. en

Ändringsförslag 1624
Robert Dušek,

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
jordbruksmark som var permanent 
betesmark för ansökningsåret 2014 
bevaras som permanent betesmark.

Or. en

Ändringsförslag 1625
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 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den 
permanenta gräsmarkens andel i 
förhållande till den sammanlagda 
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jordbruksarealen upprätthålls. Denna 
skyldighet ska gälla på nationell eller 
regional nivå. Referensandelen ska 
fastställas som förhållandet mellan 
marken som utgörs av permanent 
gräsmark och den sammanlagda 
jordbruksarealen som jordbrukarna 
deklarerade 2014.

Or. en

Ändringsförslag 1626
Juozas Imbrasas,

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den 
permanenta gräsmarkens andel i 
förhållande till den sammanlagda 
jordbruksarealen bevaras. Denna 
skyldighet ska gälla på nationell eller 
regional nivå. Referensandelen ska 
fastställas som förhållandet mellan 
marken som utgörs av permanent 
gräsmark och den sammanlagda 
jordbruksarealen som jordbrukarna 
deklarerade 2014.

Or. en

Ändringsförslag 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare får förnya sin permanenta 
gräsmark. I denna punkt avses med 
permanent gräsmark mark enligt 
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definitionen i artikel 4.1 h, som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under tio år eller mer.

Or. en

Motivering

Att förnya permanent gräsmark genom odling är en strategisk åtgärd för jordbrukare i syfte 
att förbättra produktiviteten och kvaliteten för deras vallgräs, som används som 
högkvalitetsfoder till får och nötkreatur av kött- och mjölkras. Det spelar även en viktig roll 
för att lindra klimatförändringen genom att förbättra markkvaliteten.

Ändringsförslag 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

utgår

Or. en

Motivering

För att undvika problem med omfattande byråkrati och övervakning är det bättre att granska 
mängden permanent gräsmark i hela medlemsstaten, inte för ett enskilt jordbruk.

Ändringsförslag 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 

utgår
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skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

Or. fr

Ändringsförslag 1630
Diane Dodds,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

utgår

Or. en
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Motivering

Denna skyldighet avseende permanent gräsmark bör bevaras på nationell nivå som i det 
nuvarande systemet som förpliktar jordbrukaren att ställa om åkermark till permanent 
betesmark om referenssatsen som är kopplad till arealen är mindre än tröskelvärdet på 
10 procent.

Ändringsförslag 1632
Jens Rohde,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

utgår

Or. en

Motivering

Endast de permanenta betesmarker som har den största biologiska mångfalden bör skyddas 
av miljöanpassningskomponenten.

Ändringsförslag 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 1634
Martin Häusling,
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

Referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent betesmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräs- och betesmark ska ökas om 
jordbrukaren har skyldighet att ställa om 
arealer till permanent gräs- och betesmark
under 2014 och/eller 2015 enligt artikel 93 
i förordning (EU) nr […][den horisontella 
förordningen].

Or. fr

Ändringsförslag 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark och betesmark ska ökas om 
jordbrukaren har skyldighet att ställa om 
arealer till permanent gräsmark och 
betesmark under 2014 och/eller 2015 
enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 1637
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

Referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark och gräsmark ska ökas om 
jordbrukaren har skyldighet att ställa om 
arealer till permanent betesmark och
gräsmark under 2014 och/eller 2015 enligt 
artikel 93 i förordning (EU) nr […][den 
horisontella förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 

Referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark ska ökas om jordbrukaren har 
skyldighet att ställa om arealer till 
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permanent gräsmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 
[…][den horisontella förordningen].

permanent betesmark under 2014 och/eller 
2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) 
nr […][den horisontella förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 1639
Hynek Fajmon,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jordbrukare ska tillåtas att förnya sin 
permanenta gräsmark genom odling. I 
denna punkt avses med permanent 
gräsmark mark enligt definitionen i 
artikel 4.1 h, som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
tio år eller mer.

Or. en

Ändringsförslag 1640
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jordbrukare med permanenta 
odlingar som exempelvis olivlundar, 
vingårdar eller fruktodlingar, dock inte 
permanenta odlingar på obevattnad mark, 
ska tillämpa särskilda jordbruksmetoder 
med minimal inverkan på marken och 
växttäcket på markytan.

Or. pt
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Ändringsförslag 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
permanent gräsmark enligt denna artikel 
inte minskar med mer än 10 % i 
förhållande till andelen för det berörda 
referensåret.

Or. en

Ändringsförslag 1644
Juozas Imbrasas,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
permanent gräsmark enligt denna artikel 
inte minskar med mer än 10 % i 
förhållande till andelen för det berörda 
referensåret.

Or. en

Ändringsförslag 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att den 
balans som avses i punkt 1 inte försämras 
med negativa effekter för den mark som 
utgörs av permanent gräs- och betesmark 
med mer än 10 % jämfört med den balans 
från föregående år som avses i punkt 3 a 
(nedan kallad referensbalans).

Or. fr
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Ändringsförslag 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 8 % av de referensarealer som utgörs 
av delvis naturliga områden och obrukad 
mark, utan att det påverkar tillämpningen 
av kraven i förordningen om 
miljökonsekvensbedömning. Den gränsen 
ska inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

2. Medlemsstaterna ska garantera att 
arealerna med permanent gräsmark inte 
minskar, vad beträffar de gränser som ska 
bibehållas på medlemsstatsnivå, genom 
att garantera att markerna som används 
till permanent gräsmark det datum som 
fastsälls för ansökning av stöd för arealer 
för 2011 ska bevaras som permanent 
gräsmark.

Or. es

Motivering

Vi föreslår att begreppet “bevarande av gräsmark” inkluderas på nationell nivå. 
Medlemsstaterna ska, genom motsvarande bestämmelser, vaka över att det inte sker en 
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minskning av mängden areal med permanent gräsmark som medlemsstaten är skyldig att 
bevara.

Ändringsförslag 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark, om det inte finns 
skäl att skydda biologisk mångfald och 
vattenskydd som talar mot denna 
omställning. Exempel är omställning av 
översvämningsområden, kolrika jordar, 
skyddade områden, värdefulla eller 
känsliga jordar för skydd av vatten och 
biologisk mångfald. En omställning kan 
endast genomföras efter att en plan för 
miljövänligt jordbruk har lämnats in eller 
ett skriftligt tillstånd har erhållits. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla permanent gräsmark som ska 
beskogas, om sådan beskogning är 
förenlig med miljön, dock med undantag 
av planteringar av julgranar och 
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snabbväxande arter som odlas på kort sikt
eller vid force majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Motivering

Kravet att bevara permanent gräsmark bör inte hindra beskogning av permanent gräsmark 
som är kompatibel med miljön.

Ändringsförslag 1650
Martin Häusling,
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent betesmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure.

Or. en

Ändringsförslag 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräs- och betesmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark och betesmark. 
Den gränsen ska inte gälla vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. it

Ändringsförslag 1653
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark och betesmark. 
Den gränsen ska inte gälla vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. it

Ändringsförslag 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanenta betesmarker. Den gränsen 
ska inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. Medlemsstaterna ska tillåtas att ställa 
om högst 5 % av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark. Den 
gränsen ska inte gälla vid force majeure 
eller exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1656
Jens Rohde,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark enligt punkt 1. 
Den gränsen ska inte gälla vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 1657
Jens Rohde,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jordbrukare ska tillåtas överföra 
referensarealen för permanent gräsmark, 
både inom jordbruket och mellan 
jordbrukare utan överlåtelse av mark.
De referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark ska minskas när en 
areal växer ur definitionen för permanent 
gräsmark och in i ett mer naturligt 
tillstånd med större biologisk mångfald.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att miljöanpassningskomponenten inte hindrar arealer från att växa in i 
ett mer naturligt tillstånd som är ännu bättre för miljön och naturen än permanent betesmark. 
Även permanent betesmark bör placeras där miljöeffekten blir störst och jordbrukarna 
behöver kunna förfoga över sin jordbruksareal på ett flexibelt sätt.

Ändringsförslag 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Jordbrukare med permanent 
gräsmark, vars arealer kräver en 
strukturell förändring, får göra denna 
förändring för att
a) så om på nytt eller
b) så om på ett annat ställe inom 
jordbruksföretaget.
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Or. de

Ändringsförslag 1659
James Nicholson, Diane Dodds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I regioner där arealen som utgörs av 
permanent gräsmark inte minskar med 
mer än 5 % jämfört med 2014, ska kravet 
i enlighet med punkt 1 anses vara uppfyllt 
av alla jordbrukare i den berörda 
regionen.

Or. en

Motivering

Permanent gräsmark bör övervakas på regional nivå och den enskilda jordbrukaren bör 
kontrolleras endast om den minskar med mer än 5 procent.  Kontroller av permanent 
gräsmark på jordbruksnivå är administrativt betungande och ger små resultat om den 
övergripande regionala arealen som utgörs av permanent gräsmark är stabil.

Ändringsförslag 1660
Béla Glattfelder,

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En jordbrukare ska tillåtas att beskoga 
eller använda sina referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark för 
skottskog med kort omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1662
Diane Dodds,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses punkt 
2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Motivering

Eftersom förnyelsen av permanent gräsmark är mycket specifikt för det nationella eller 
regionala sammanhanget, bör det även i fortsättningen ligga på medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 1664
Hynek Fajmon,

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses punkt 
2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
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utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
begränsningen som avses punkt 1 
överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1666
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
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till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

till permanent gräsmark när den tillåtna 
begränsningen som avses punkt 1 
överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1667
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 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark. Kommissionen ska 
vad gäller punkt 2 ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
om villkor för underhåll av permanent 
gräsmark, framför allt för att se till att 
åtgärder vidtas för att bevara andelen, 
inklusive individuella skyldigheter som 
ska iakttas till exempel skyldigheten att 
ställa om arealer till permanent gräsmark 
där det är fastställt att andelen mark som 
utgörs av permanent gräsmark minskar.

Or. en
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Ändringsförslag 1668
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark. Kommissionen ska 
vad gäller punkt 2 ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
om villkor för underhåll av permanent 
gräsmark, framför allt för att se till att 
åtgärder vidtas för att bevara andelen, 
inklusive individuella skyldigheter som 
ska iakttas till exempel skyldigheten att 
ställa om arealer till permanent gräsmark 
där det är fastställt att andelen mark som 
utgörs av permanent gräsmark minskar.

Or. en

Ändringsförslag 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 

3. Den balans som avses i punkt 1 ska 
fastställas varje år på grundval av de 
arealer som deklareras av jordbrukarna 
för det berörda året.
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med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

Or. fr

Ändringsförslag 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av
permanent gräsmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55, som ska innehålla bestämmelser om 
bevarande av permanenta gräsmarker för 
att garantera, i de regioner där det i den 
nationella uppföljningen av arealerna 
med permanenta gräsmarker har visat sig 
att proportionen av marker som används 
till permanent gräsmark håller på att 
minska, att åtgärder vidtas på 
jordbrukarnivå för att bevara marker som 
används till permanent gräsmark. 
Bestämmelserna ska inkludera 
individuella skyldigheter som ska 
respekteras, som skyldigheten att ställa 
om arealer till permanenta gräsmarker.

Or. es

Motivering

Antagande av åtgärder på jordbrukarnivå när det konstateras att den nationella nivån av 
gräsmarker håller på att minska under de fastställda gränserna.
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Ändringsförslag 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer 
som utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
underhåll av permanent gräsmark framför 
allt för att se till åtgärder för att bevara 
andelen permanent gräsmark, inklusive 
individuella skyldigheter som ska iakttas, 
till exempel omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
om andelen av arealen som utgörs av
permanent gräsmark minskar.

Or. en

Ändringsförslag 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer 
som utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av arealer som utgörs av 
permanent betesmark, förnyelse av 
permanent gräsmark och omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark.

Or. en
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Ändringsförslag 1673
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer 
som utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av slåtter- och betesvall eller 
permanent betesmark, förnyelse av slåtter-
och betesvall eller permanent gräsmark 
och omställning av jordbruksarealer till 
slåtter- och betesvall eller permanent 
gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent gräs- och betesmark i 
enlighet med punkt 1 andra stycket, 
förnyelse av permanent gräs- och 
betesmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräs- och betesmark när den 
tillåtna minskning som avses punkt 2 
överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräs- och betesmark vid överlåtelse av 
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mark.

Or. fr

Ändringsförslag 1675
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanent betesmark i enlighet 
med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 
permanent betesmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent betesmark
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark vid överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av referensarealer som 
utgörs av permanenta betesmarker i 
enlighet med punkt 1 andra stycket, 
förnyelse av permanenta betesmarker, 
omställning av jordbruksarealer till 
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minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

permanenta betesmarker när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanenta betesmarker vid 
överlåtelse av mark.

Or. en

Ändringsförslag 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark i 
enlighet med punkt 1 andra stycket, 
förnyelse av permanent gräsmark och 
betesmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark och betesmark när 
den tillåtna minskning som avses punkt 2 
överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark och betesmark vid överlåtelse av 
mark.

Or. it

Ändringsförslag 1678
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 



PE494.487v01-00 52/169 AM\909521SV.doc

SV

ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark i 
enlighet med punkt 1 andra stycket, 
förnyelse av permanent gräsmark och 
betesmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark och betesmark när 
den tillåtna minskning som avses punkt 2 
överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark och betesmark samt vid 
överlåtelse av mark.

Or. it

Ändringsförslag 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, förnyelse av permanent 
gräsmark, omställning av jordbruksarealer 
till permanent gräsmark när den tillåtna 
minskning som avses punkt 2 överskrids 
samt om ändring av de referensarealer som 
utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om fastställande av regler rörande 
ökning av referensarealer som utgörs av 
permanent betesmark i enlighet med punkt 
1 andra stycket, omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark 
när den tillåtna minskning som avses punkt 
2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark vid överlåtelse av mark.
Medlemsstaterna får fastställa ett 
riktvärde för att skydda permanent 
gräsmark på grundval av mängden 
organiskt material i deras jordar.

Or. en

Ändringsförslag 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Referensbalansen ska fastställas på 
följande sätt:
a) Den mark som utgörs av permanent 
gräs- och betesmark är den mark som 
jordbrukarna deklarerat som gräs- och 
betesmark 2010.
b) Den totala jordbruksarealen ska 
utgöras av den totala jordbruksareal som 
deklarerades av jordbrukarna 2010.

Or. fr

Ändringsförslag 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Permanenta grödor

Förutom de ordinarie investerings- och 
förnyelsebehoven på anläggningarna, ska 
jordbrukarna se till att 
jordbruksföretagets permanenta grödor 
underhålls.

Or. it

Ändringsförslag 1682
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Permanenta grödor

1. Jordbrukare som har permanenta 
grödor såsom de definieras i artikel 4 g 
och som tillämpar specifika 
jordbruksmetoder som fastställs av 
medlemsstaterna.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade aktier i enlighet med 
artikel 55 i syfte att definiera kriterierna 
för fastställandet av de specifika 
jordbruksmetoder som avses i punkt 1.

Or. it

Ändringsförslag 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Övergripande balans för permanent betes-

och ängsmark
1. Om det fastställs att den balans som 
avses i artikel 31.1 försämras, ska den 
berörda medlemsstaten ålägga 
jordbrukarna att inte använda den mark 
som utgörs av permanent gräs- och 
betesmark för andra syften utan 
förhandstillstånd.
2. Om det fastställs att den skyldighet som 
avses i artikel 31.2 inte kan uppfyllas, ska 
den berörda medlemsstaten, utöver de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
punkt 1 på nationell eller regional nivå, 
ålägga de jordbrukare som har mark som 
har utgjorts av permanent gräs- och 
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betesmark och som sedan har använts för 
andra syften, att återupprätta den 
permanenta gräs- och betesmarken.

Or. fr

Ändringsförslag 1684
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Periodisk omställning av gräsmark

Jordbrukarna får ställa om 
jordbruksskiften som utgörs av permanent 
gräs- och betesmark för att åter odla dem, 
enligt de metoder och med den periodicitet 
som vanligtvis tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
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beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. es

Motivering

Diversifieringsåtgärderna för områden med ekologisk inriktning förenas i enlighet med 
ändringsförslaget till artikel 29.

Ändringsförslag 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
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beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Motivering

Miljöanpassningskomponenten bör finnas i den gemensamma jordbrukspolitikens andra 
pelare och inte ingå i direktstöd.

Ändringsförslag 1687
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. de

Motivering

Tillhandahållande av miljötjänster kräver en uppdelning mellan regioner och åtgärder, och 
ingen schablonmässig avgränsning av jordbruksarealer. Därför bör insatserna för 
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miljövänligt jordbruk vara inriktade på den andra pelaren. Jordbruksföretagens 
konkurrenskraft och deras väsentliga bidrag till att förhindra livsmedelsbrist avtar markant. 
Regioner med avtagande nötkreatursbestånd saknar alternativa sätt att utnyttja betesmarken 
på.

Ändringsförslag 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Motivering

Miljöanpassningskomponenten bör finnas i den gemensamma jordbrukspolitikens andra 
pelare och inte ingå i direktstöd.

Ändringsförslag 1689
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. es

Ändringsförslag 1690
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Områden med ekologiskt fokus Ekologisk infrastruktur

Or. en
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Ändringsförslag 1691
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 2 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark 
och delvis naturliga områden och 
obrukad mark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii. 
Dessa områden kan bestå av delar av 
företaget, som inte ansetts 
bidragsberättigade med hänsyn till 
artikel 25.2 förutsatt att dessa områden 
identifieras i stödansökan och bidrar till 
att uppfylla miljömässiga eller 
gynnsamma mål.
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Or. en

Ändringsförslag 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 2 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 2 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. de
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Ändringsförslag 1695
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii. 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 2,5 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement –
exempelvis staket eller stenmurar –, 
buffertzoner, kvävefixerande grödor och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii, 
samt grödor som bidrar till 
koldioxidbindning.

Or. lv

Ändringsförslag 1696
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om det stödberättigade 
jordbruksområdet omfattar mer än 20 
hektar, ska jordbrukarna se till att minst 
7 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, som 
exempelvis häckar eller stenmurar, 
buffertzoner, mark besådd med 
kvävefixerande grödor, beskogade arealer 
enligt artikel 25.2 b ii, områden med 
nektarförande buskar och träd eller 
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områden med intensivodling.

Or. bg

Ändringsförslag 1697
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där jordbrukarnas åkermark omfattar 
mer än 20 hektar ska jordbrukarna se till 
att bevara 3 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark samt 
permanenta grödor, som arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, åkerrenar, häckar, 
interna vattendrag, buffertzoner, mark där 
kvävebindande grödor planterats, 
skottskog med kort omloppstid och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
Införlivandet av dessa inslag som arealer 
med ekologiskt fokus hindrar inte att 
dessa åtgärder understöds enligt 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där jordbrukarnas åkermark omfattar 
mer än 20 hektar ska jordbrukarna se till 
att bevara 3 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark och betesmark, som
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, åkerrenar, häckar, 
interna vattendrag, buffertzoner, mark där 
kvävebindande grödor planterats, 
skottskog med kort omloppstid och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
Införlivandet av dessa inslag som arealer 
med ekologiskt fokus hindrar inte att 
dessa åtgärder understöds enligt 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där jordbrukarnas åkermark omfattar 
mer än 20 hektar ska jordbrukarna se till 
att minst 3 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, som häckar och 
stenmurar, buffertzoner, mark där 
kvävebindande grödor planterats, 
skottskog med kort omloppstid och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
Införlivandet av dessa inslag som arealer 
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med ekologiskt fokus hindrar inte att 
dessa åtgärder understöds enligt 
förordning XXX [om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Europeiska jordbruk har till sin natur ett ekologiskt fokus. En hållbar, säker 
livsmedelsförsörjning i de europeiska konsumenternas geografiska närhet har ett mycket 
större ekologiskt fokus än alternativet att säkra vår livsmedelsförsörjning genom stora 
industrikoncerner i avlägset belägna regioner i världen. Även småskaliga jordbruk, med 
utgångspunkt i familjejordbruk, är i sig ekologiskt inriktade och bör erkännas som sådana.

Ändringsförslag 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. När stödberättigande jordbruksareal 
täcker mer än 20 hektar, ska jordbrukarna 
se till att minst 3 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, undantaget arealer som 
utgörs av permanent gräsmark, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner baljväxter, 
permanenta gräsmarker, permanenta 
grödor, grödor som står under vatten, 
områden som är belägna i Natura 2000, 
jordbruksföretag som värnar om miljö-
eller klimatåtgärder och beskogade arealer 
enligt artikel 25.2 b ii.

Or. es

Ändringsförslag 1701
Phil Prendergast
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt
artikel 25.2 b ii.

1. Där den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 
20 hektar ska jordbrukarna se till att minst
3 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark,
traditionella betesmarker och permanenta 
grödor i den mening som avses i 
artikel 31a.1, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement som häckar eller 
stenmurar, buffertzoner, och beskogade 
arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1702
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om de stödberättigande arealerna, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgör mer än 
20 hektar ska jordbrukarna se till att minst
3 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. de
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Ändringsförslag 1703
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 20 
hektar ska jordbrukarna se till att minst
3 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte är fastställt att en procentsats på 7 procent skulle ge en påtagligt större 
förbättring av den biologiska mångfalden än 3 procent areal med ekologiskt fokus av 
bidragsberättigade hektar, är det att föredra att kräva den lägre procentsatsen för att se till 
att den stödberättigande jordbruksarealen används så effektivt som möjligt.

Ändringsförslag 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 

1. När stödberättigad jordbruksareal 
täcker mer än 20 hektar, ska jordbrukarna 
se till att minst 3 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, undantaget arealer som 
utgörs av permanent gräsmark, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
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buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii. 

Or. es

Motivering

Vi anser att 3 procent är tillräckligt.

Ändringsförslag 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Om jordbruksarealerna, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, omfattar mer än 15 hektar ska 
jordbrukarna se till att minst 3 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen
i artikel 25.2, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda,
permanenta grödor, terrasser, bibehållande 
av landskapselement som häckar eller 
stenmurar, buffertzoner, arealer med 
grödor som står under vatten under en 
betydande del av året, fånggrödor som 
baljväxter och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. it

Ändringsförslag 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 
5 hektar ska jordbrukarna se till att minst 
3 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark 
eller traditionell betesmark, grödor som 
står under vatten och permanenta grödor, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement som 
häckar eller stenmurar, buffertzoner, 
mark där kvävebindande grödor 
planterats och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. it

Ändringsförslag 1707
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3 % av 
deras stödberättigande hektar utgörs av
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer. När ett territoriellt 
avtal ingås i enlighet med artikel 29 
mellan de lokala myndigheterna och en 
grupp jordbrukare, kan denna andel på 
högst 3 % beräknas utifrån alla arealer 
som omfattas av avtalet. Den minsta 
andelen kan därefter gälla flera 
jordbruksförets sammanlagda arealer 
respektive på regional nivå.

Or. de
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Motivering

Från ett jordbruks- och miljöperspektiv är det inte nödvändigt att den andel arealer som 
används med ekologiskt fokus hör till ett och samma jordbruksföretag. Andelen bör fastställas 
för en grupp jordbruksföretag eller för små jordbruksregioner med hjälp av ett system där de 
olika resurserna slås samman så att man kan komma fram till en genomsnittlig andel.

Ändringsförslag 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Medlemsstaterna ska på nationell eller 
regional nivå se till att minst 3 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, undantaget arealer som 
utgörs av permanent gräsmark, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, jordbruksarealer enligt 
system för miljövänligt jordbruk, områden 
utan kvävegödsling och utan användning 
av bekämpningsmedel, markuttag, 
jordbruksareal enligt Natur 2000 eller 
andra bevarandeområden, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1709
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
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definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner, gräsmark, ängsmark, mark 
som tagits ur bruk, mark med viltfoder, 
strandområden, baljväxtmark och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. de

Ändringsförslag 1710
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3 % av 
deras företag enligt definitionen i 
artikel 4.1 b, undantaget arealer som utgörs 
av permanent gräsmark, utgörs av arealer 
med ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner, arealer
där skottskog med kort omloppstid 
planterats eller som utnyttjas för 
ekologisk produktion och beskogade 
arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
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definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3,5 %
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus. Dessa arealer kan
omfatta mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. fr

Ändringsförslag 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3,5 %
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
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bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. fr

Motivering

Att införa en sådan gräns verkar oproportionerligt, särskilt med tanke på att metoden inte gör 
det möjligt att införliva alla faktorer med ett stort mervärde för miljön i ett område med 
ekologiskt fokus.

Ändringsförslag 1714
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där åkermarken och arealer omfattar 
mer än 20 hektar ska jordbrukarna se till 
att minst 4 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark och permanenta 
grödor, utgörs av arealer med ekologiskt 
fokus, till exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement som 
häckar och stenmurar, buffertzoner, mark 
där kvävebindande grödor planterats, 
mark som odlas enligt miljövänliga 
metoder och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 %
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. ska se till att minst 4 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, undantaget arealer som 
utgörs av permanent gräsmark, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii. 

Or. en

Ändringsförslag 1716
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Där jordbrukarens jordbruksareal 
omfattar mer än 20 hektar ska
jordbrukarna se till att minst 5 % av deras 
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner i enlighet 
med relevant god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt förordning (EU) 
nr […] [den horisontella förordningen], 
delvis naturliga betesmarker och andra 
områden med höga naturvärden, arealer 
där växtskyddsmedel inte används, 
täckgrödor, arealer som deltar i system för 
miljövänligt jordbruk enligt artikel 29.2 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] vilka går 
längre än de metoder som avses i 
artikel 29.1 när det gäller gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön samt
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
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Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
områden som skulle kunna räknas som 
delvis naturliga betesmarker med högt 
naturvärde.

Or. en

Ändringsförslag 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där jordbrukarnas åkermark omfattar 
mer än 15 hektar ska jordbrukarna se till 
att minst 5 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner, häckar, 
stenmurar eller interna jordbruksvägar, 
mark där kvävebindande grödor 
planterats, skottskog med kort omloppstid
och beskogade arealer enligt artikel 25.2 b 
ii. Införlivandet av dessa inslag som 
arealer med ekologiskt fokus hindrar inte 
att dessa åtgärder understöds enligt 
förordning nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 1718
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om det stödberättigade 
jordbruksområdet omfattar mer än 20 
hektar, ska jordbrukarna se till att minst 
7 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark
och historiska betesmarker och 
permanenta grödor enligt definitionen i 
artikel 31a.1, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda
eller permanenta odlingar på obevattnad 
mark, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, som exempelvis häckar 
eller stenmurar, buffertzoner, mark 
besådd med kvävefixerande grödor och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. pt

Ändringsförslag 1719
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 
20 hektar ska jordbrukarna se till att minst 
5 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget de
arealer som anges i artikel 4 h (permanent 
gräsmark och betesmark) och artikel 4 g 
(permanenta grödor), utgörs av arealer 
med ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement som häckar eller 
stenmurar, buffertzoner, mark där 
kvävebindande grödor planterats, arealer 
med skottskog med kort omloppstid, 
poppelplanteringar och beskogade arealer 
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enligt artikel 25.2 b ii. 

Or. it

Ändringsförslag 1720
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 5 % av 
deras förfogandeberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
permanenta grödor och plantskolor, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner, mark som inte gödslas eller 
behandlas med bekämpningsmedel, mark 
med flerårig växlighet som inte brukas 
eller endast används extensivt, 
baljväxtmark, mark för odling av material 
som innehåller vedväxtcellulosa och 
cellulosamaterial som inte är avsett för 
livsmedel och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. de

Motivering

Livsmedel, bränsle och fibrer kommer att vara en långsiktig beståndsdel i den europeiska 
gemensamma jordbrukspolitiken. Den föreslagna utökningen av arealer till exempelvis även 
baljväxtmark, mark för odling av material som innehåller vedväxtcellulosa och mark som inte 
gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel kan också få positiv inverkan på miljön, utan 
att produktionspotentialen inskränks särskilt mycket. En ändring till förfogandeberättigande 
arealer kan möjliggöra en anpassning till befintliga naturliga verksamhetsmässiga faktorer 
samt 5 %-gränsen uppnås.

Ändringsförslag 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 5 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av alla landskapselement som 
skyddas enligt relevant god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden enligt 
förordning (EU) nr [...] [den horisontella 
förordningen] och enligt artikel 29 i 
förordning (EU) nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] samt häckar, 
dammar, diken, träd och trädgrupper, 
traditionella stenmurar, strandvegetation,
buffertzoner inklusive gräsremsor och 
åkerrenar, och arealer där arter som är 
gynnsamma för koldioxidbindning odlas 
inklusive beskogade arealer enligt artikel 
25.2 b ii, biologisk mångfald och 
vattenkvalitet.

Or. en

Motivering

I genomsnitt skulle 7 procent ta för mycket produktiv mark ut produktion. Det måste klargöras 
vilka landskapselement som räknas in i ALE-gruppens procentsats. Arealer där arter som ger 
miljöfördelar odlas bör också räknas in i ALE-gruppens procentandel.

Ändringsförslag 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 1. När en av de tre jordbruksmetoderna 
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deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

som är gynnsamma för klimatet och 
miljön som slutligen tillämpas, i enlighet 
med artikel 29, är att inneha områden av 
ekologiskt intresse på sina 
jordbruksarealer, ska jordbrukarna se till 
att minst 5 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. es

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen till föregående punkter, ska åtgärden för områden av 
ekologiskt intresse vara valfri eller alternativ, om medlemsstaten föreslår och kommissionen 
godkänner andra metoder som är gynnsamma för klimatet och miljön. När en medlemsstat 
bestämmer sig för att tillämpa praxis med områden av ekologiskt intresse, föreslås att 
procentsatsen ska minskas, eftersom 7 % anses orimlig och innebär väsentliga merkostnader 
för jordbrukarna.

Ändringsförslag 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel permanenta odlingar på 
obevattnad mark, mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii. Detta krav får inte 
äventyra företagens produktionskapacitet, 
med hänsyn till behovet av att öka 
produktionen för att möta 
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målsättningarna för livsmedelstryggheten.  

Or. pt

Ändringsförslag 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 5 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, marker med avtal 
om vård, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. es

Ändringsförslag 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 5 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en
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Motivering

Kravet för arealer med ekologiskt fokus bör vara 5 procent.

Ändringsförslag 1726
Tillkännagivande i kammaren

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 10 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och delvis naturliga 
livsmiljöer. Dessa arealer ska inte plöjas, 
sås eller gödslas med oorganiskt 
gödselmedel, men får användas för bete 
eller klippas under en lämplig säsong som 
är förenlig med behoven i fråga om 
bevarande av biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 

1. Där jordbrukarens åkermark omfattar
mer än 35 hektar ska jordbrukarna se till 
att minst 7 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
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buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde på 35 hektar åkermark krävs innan arealer med ekologiskt fokus bör införas i
syfte att undanta jordbruk som har små odlingsarealer från detta krav.

Ändringsförslag 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där åkermarken och arealer omfattar 
mer än 20 hektar ska jordbrukarna se till 
att minst 7 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2,
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark och permanenta 
grödor, utgörs av arealer med ekologiskt 
fokus, till exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement som 
häckar och stenmurar, buffertzoner, mark 
där kvävebindande grödor planterats, 
mark som odlas enligt miljövänliga 
metoder och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1729
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Där den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 20 
hektar ska jordbrukarna se till att minst 
7 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement som 
häckar eller stenmurar, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1730
Milan Zver

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om jordbrukarens åkermark upptar 
mer än 15 hektar, ska jordbrukarna se till 
att minst 7 % av deras stödberättigande 
hektar enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus. Arealer med ekologiskt 
fokus innefattar mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner utan produktion (med 
undantag av bete eller klippning), 
gödsling och bekämpningsmedel, 
områden utan kvävegödsling, områden 
med fånggrödor/växttäcke, områden med 
fleråriga energigrödor, områden som 
deltar i system för miljövänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29.2 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] vilka går längre än 
de metoder som avses i artikel 29.1 när det 
gäller gynnsam inverkan på klimatet och 
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miljön och beskogade arealer enligt 
artikel 5.2 b ii.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet för åtgärden för diversifiering och arealer med ekologiskt fokus bör vara 
detsamma för att förenkla genomförandet.

Ändringsförslag 1731
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om den stödberättigande 
jordbruksarealen upptar mer än tio 
hektar, ska jordbrukarna se till att minst 
7 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus. 
Arealer med ekologiskt fokus som till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner utan produktion (med 
undantag av bete eller klippning), 
gödsling och bekämpningsmedel, 
områden utan kvävegödsling, områden 
med fånggrödor/växttäcke, områden med 
fleråriga energigrödor, områden som 
deltar i system för miljövänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29.2 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] vilka går längre än 
de metoder som avses i artikel 29.1 när det 
gäller gynnsam inverkan på klimatet och 
miljön och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en
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Motivering

Återställande av naturliga hydrologiska förhållanden, skapandet av våtmarker m.m. och 
ytterligare arealer som kan bidra till att nå dessa mål bör inkluderas i jordbrukarens areal 
med ekologiskt fokus med sikte på att minimera utsläppen av växthusgaser eller läckage av 
nitrat och fosfor i grundvattnet/vattenmiljön.

Ändringsförslag 1732
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Om de stödberättigande arealerna 
utgör mer än 20 hektar ska jordbrukarna 
se till att minst 7 % av deras
stödberättigande hektar enligt definitionen 
i artikel 25.2, undantaget arealer som 
utgörs av permanent gräsmark, utgörs av 
arealer med ekologiskt fokus, till exempel 
mark i träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. de

Ändringsförslag 1733
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
betesmark, används för ekologisk 
infrastruktur, till exempel 
landskapselement som exempelvis häckar, 
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landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

stenmurar, mark i träda, bibehållna 
terrasser och delvis naturliga livsmiljöer.
Nysådd, plöjning, eller användning av 
gödnings- och bekämpningsmedel är 
förbjudet. Skörd, slåtter och bete i en 
omfattning som inte leder till att
gräsvallen försämras är tillåtet. I 
nyinrättade områden med blandad gräs-, 
betes- eller ängsmark får lämpliga 
baljväxter införlivas i blandningen av 
arter på betes- eller ängsmark som ska 
användas för bete eller slåtter.

Or. en

Ändringsförslag 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark 
och permanenta grödor, utgörs av arealer 
med ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner utan 
produktion (förutom bete och slåtter), 
gödnings- och bekämpningsmedel, 
obesprutade åkerrenar, områden utan 
kvävegödsling, fånggröda, områden med 
fleråriga energigrödor, gräsbevuxna 
slänter, blomstervallar, områden med 
kvävebindande grödor, områden som 
omfattas av miljöåtgärder i jordbruket i 
enlighet med artikel 29.2 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling], och beskogade 
arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en
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Motivering

Definitionen av områden med ekologiskt fokus bör vara bredare än ramarna i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 1735
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner, delvis naturliga livsmiljöer 
och beskogade arealer enligt artikel 25.2 b 
ii. För att räknas som arealer med 
ekologiskt fokus ska dessa arealer inte 
plöjas, besås, gödslas eller besprutas, men 
får användas som betesmark, skördas 
eller klippas under en lämplig säsong som 
är förenlig med behoven i fråga om 
bevarande av den biologiska mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, utgörs av 
permanent gräsmark, utgörs av arealer med 
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gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

ekologiskt fokus. Dessa arealer kan till 
exempel omfatta mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. fr

Ändringsförslag 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräs- och 
betesmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. fr

Ändringsförslag 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark 
och permanenta grödor, utgörs av arealer 
med ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
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artikel 25.2 b ii. beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Motivering

Permanenta grödor som exempelvis fruktodlingar bör uteslutas från kravet på arealer med 
ekologiskt fokus.

Ändringsförslag 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, diken, 
kvävebindande grödor, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1740
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
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bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

bibehållande av landskapselement som 
exempelvis häckar, stenmurar eller 
arkeologiska lämningar, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 1741
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner, mark där grödor planterats 
som inte kräver behandling med 
växtskyddsmedel och beskogade arealer 
enligt artikel 25.2 b ii.

Or. fr

Ändringsförslag 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
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buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii. Landskapselement som 
inte är stödberättigande i enlighet med 
artikel 25.2 förblir ej stödberättigande 
men kan användas av jordbrukaren för 
att uppfylla denna skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 26.1, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. en

Motivering

Kravet på arealer med ekologiskt fokus bör begränsas till markskiften som jordbrukaren 
deklarerat för att erhålla grundstöd och bör inte omfatta alla jordbrukets markskiften. Att 
fastställa all mark på jordbruksföretaget är mycket svårt och det är oklart om kravet på 
arealer med ekologiskt fokus vore tillämpningsbart på mark som brukas av mer än en 
jordbrukare under samma kalenderår.

Ändringsförslag 1744
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst de 
befintliga arealerna med ekologiskt fokus, 
till exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii, med undantag för arealer 
som utgörs av permanent gräsmark, 
bevaras.

Or. fr

Ändringsförslag 1745
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande åtgärder ska erkännas som 
miljökänsliga områden:
– gräsmark, ängsmark och mark som 
tagits ur bruk på jordbruksarealer, 
framför allt om denna används för 
energiutvinning i biomassa- och 
biogasanläggningar eller motverkar 
markerosion, särskilt i sluttningar,
– viltfodermark, till exempel på 
jordbruksarealer i skogskanter,
– strandområden,
– baljväxtmark.

Or. de

Ändringsförslag 1746
Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de arealer som används med 
ekologiskt fokus gäller:
– Användning av kemiska 
växtskyddsmedel och mineralbaserade 
gödningsmedel är uteslutet. 
– Arealerna är uteslutna från handel och 
ska inrättas inom samma naturområde.
– Arealerna kan växla på årlig basis.
– Inrättande av baljväxtmark får ske på 
högst 50 % av de miljökänsliga områdena.
– Plöjning och sådd är endast tillåten 
fram till den 15 maj och skörd ska ske 
efter den 15 juli.
– Odling av sällsynta och hotade grödor 
är tillåten.
– För mark som omfattar mer än 
30 hektar gäller att det miljökänsliga 
området måste ligga inom 
jordbruksarealen.

Or. de

Ändringsförslag 1747
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska också anses utgöra arealer 
med ekologiskt fokus:
– Stödberättigande hektar som omfattas 
av skyldigheter inom ramen för vissa 
miljöåtgärder i jordbruket i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].
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– Stödberättigande hektar som ingår i 
områden som omfattas av direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG.
– Stödberättigande hektar odlade med 
grödor som inte gödslas med kväve under 
odlingsperioden ska också anses utgöra 
arealer med ekologiskt fokus.
Denna skyldighet gäller inte företag
– vars permanenta gräsmark upptar över 
50 % av jordbruksarealen eller
– vars åkermark och areal med 
permanenta grödor totalt upptar mindre 
än 15 hektar.

Skyldigheten i punkt 1 kan, om den 
berörda medlemsstaten eller regionen 
väljer det, fastställas och uppfyllas 
gemensamt på regional nivå snarare än 
på nivån för de enskilda 
jordbruksföretagen.

Or. en

Ändringsförslag 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantaget från denna skyldighet är:
a) arealer med stödrättigheter som 
förvaltas inom ramen för miljö- och 
klimatskyddsåtgärder i jordbruket enligt 
artikel 29 i förordning (EU) ELER/2012, 
eller
b) arealer med stödrättigheter som är en 
del av direktiv 92/43/EEG eller 
2009/147/EG, eller
c) arealer med stödrättigheter som 
behandlas med nitratfritt gödsel och som 
därför även klassificeras som 
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miljökänsliga, eller
d) arealer för vilka permanent gräsmark 
utgör mer än 50 % av jordbruksarealen, 
eller
e) arealer som har en sammanlagd 
åkerareal och areal för permanent gröda 
som underskrider 15 hektar, eller
f) arealer som jordbrukare med en 
genomsnittlig skiftstorlek på 2 hektar eller 
mindre.

Or. de

Ändringsförslag 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimal markstörning och/eller 
permanent jordtäckning får tillämpas av 
jordbrukarna som ett alternativ till arealer 
med ekologiskt fokus.
Medlemsstaterna får i undantagsfall 
tillämpa beräkningen på 3 % på regional 
basis, snarare än på nivån för 
jordbruksföretagen.

Or. en

Ändringsförslag 1750
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimal markstörning och/eller 
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permanent jordtäckning får tillämpas av 
jordbrukarna som ett alternativ till arealer 
med ekologiskt fokus.
Medlemsstaterna får i undantagsfall 
tillämpa beräkningen på 3 % på regional 
basis, snarare än på nivån för 
jordbruksföretagen.

Or. en

Ändringsförslag 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa arealer kan även omfatta 
permanent gräs- och betesmark, samt 
mark med grödor med en inneboende 
gynnsam inverkan på miljön, som 
exempelvis lin, hampa, lucern eller 
proteingrödor. Dessa arealer får dock 
endast utgöra högst hälften av den lägsta 
andel som avses i punkt 1.

Or. fr

Ändringsförslag 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arealer med ekologisk inriktning kan 
även omfatta permanent betesmark och 
mark med grödor med en inneboende 
gynnsam inverkan på miljön, som 
exempelvis lin, hampa, lucern eller 
proteingrödor. Dessa arealer får dock 
endast uppgå till högst hälften av den 
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lägsta andel som avses i punkt 1.
Vissa arealer med ekologisk inriktning är 
föremål för en viktning, i syfte att utifrån 
deras miljöinverkan, beakta en likvärdig 
areal med ett bättre resultat än den 
faktiska effekten av denna inverkan. 
Denna viktning fastställs i en bilaga till 
denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 1753
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att alla 
landskapselement som skyddas med 
beaktande av relevant god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden i enlighet 
med förordning (EU) nr [...] [den 
horisontella förordningen] och i enlighet 
med artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
(förordningen om landsbygdsutveckling) 
ska införlivas i den stödberättigande 
arealen och utgöra områden med 
ekologiskt fokus.

Or. en

Ändringsförslag 1754
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Enligt artikel 32.1 tillsammans med 
artikel 25.2 får en jordbrukare på nytt 
arrendera miljömässigt värdefulla 
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jordbruksarealer som till följd av en 
sammanläggning av jordbruksfastigheter 
eller ett liknande förfarande har övergått 
till offentlig förvaltning, och avgränsa 
dessa som miljökänsliga områden i 
enlighet med artikel 32.1, om kraven i 
artikel 32.1 är uppfyllda. 

Or. de

Motivering

En precisering. Regioner som kan visa att befintliga miljökänsliga områden i enlighet med 
kraven i artikel 32 hör till den offentliga förvaltningen måste avtalsenligt kunna återge dessa 
till jordbrukarna för underhåll och bruk. Dessa arealer ska erkännas som miljökänsliga 
områden i enlighet med artikel 32.

Ändringsförslag 1755
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Områden med ekologisk infrastruktur 
omfattar specifika lokala och regionala 
odlings- och markförvaltningsmetoder 
som stöder övergångsprocessen mot 
hållbara jordbrukssystem och en 
förbättrad miljöförvaltning, i enlighet med 
artiklarna 29, 30 och 31.

Or. en

Ändringsförslag 1756
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att avsevärt öka miljöfördelarna 
med denna åtgärd bör jordbrukarna
uppmuntras att ingå de relevanta 
åtaganden som fastställs i artikel 29, 
kapitel 1, avdelning III i förordning (EU) 
nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling]. Dessa åtaganden 
bör anpassas till den berörda marken för 
att nå största möjliga miljöfördelar och 
kan omfatta metoder som till exempel 
sammankoppling av områdena med 
ekologiskt fokus i syfte att inrätta 
ekologiska nätverk eller att så 
fröblandningar med pollen och nektar för 
pollengivare.

Or. en

Motivering

För att främja goda miljöresultat i områden med ekologiskt fokus måste en positiv förvaltning 
uppmuntras genom miljöåtgärder i jordbruket.

Ändringsförslag 1757
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en bestämmelse i ett gällande 
markuthyrningsavtal som ingåtts före 
2011 inte är förenlig med punkt 1 i denna 
artikel ska denna bestämmelse gälla till 
dess att det berörda avtalet löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 1758
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att inrätta upp 
till 3,5 % av områdena med ekologiskt 
fokus på regional nivå för att skapa 
sammanhängande områden med 
ekologiskt fokus.
Medlemsstaterna ska utse områdena och 
skyldigheterna för deltagande jordbrukare 
eller grupper av jordbrukare när det 
gäller att nå nivån med 3,5 %. Syftet med 
de fastställda områdena och 
skyldigheterna ska vara att stödja 
genomförandet av EU:s politik för miljö, 
klimat och biologisk mångfald. 
Skyldigheterna ska vara mer långtgående 
än de metoder som avses i artikel 29.1 
med avseende på en gynnsam inverkan på 
klimatet och miljön.
Då områden med ekologiskt fokus inrättas 
på regional nivå ska medlemsstaterna 
varje år informera jordbrukarna om 
nivån för de individuella skyldigheterna 
för områden med ekologiskt fokus på 
lägst 3,5 %. Den individuella nivån ska 
beräknas på grundval av det regionalt 
förvaltade inrättade området.

Or. en

Ändringsförslag 1759
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 kan en 
grupp av jordbrukare som gemensamt 
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brukar ett väl avgränsat område med 
angränsande mark begära att den 
procentandel för områden med ekologiskt
fokus som avses i punkt 1 ska respekteras 
på gruppnivå för de gemensamt brukade 
stödberättigande hektaren. I dessa fall ska 
medlemsstaterna varje år anta objektiva 
kriterier för fastställande av de berörda 
områdena och procentandelen områden 
med ekologiskt fokus som ska inrättas av 
de enskilda jordbrukarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att tillåta en viss flexibilitet för grupper av jordbrukare som 
brukar sin mark gemensamt.

Ändringsförslag 1760
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 kan en 
medlemsstat besluta att det område med 
ekologiskt fokus som avses i punkt 1 kan 
inrättas av en grupp av jordbrukare när 
de kan styrka att de gemensamt brukar ett 
väl avgränsat (angränsande) område. I 
sådana fall ska minst 3,5 % av området 
med ekologiskt fokus vara beläget på 
varje enskild jordbrukares 
stödberättigande hektar. Den återstående 
procentandelen på 3,5 % kan vara 
belägen på något av de gemensamt 
brukade stödberättigande hektaren. I det 
fallet ska jordbrukarna gemensamt 
ansvara för att se till att den procentandel 
med ekologiskt fokus som avses i punkt 1 
nås.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att tillåta en viss flexibilitet för grupper av jordbrukare som 
brukar sin mark gemensamt.

Ändringsförslag 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
jordbrukare som tillämpar miljöåtgärder i 
jordbruket inom ramen för förordning
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] se till att 2 % av 
deras stödberättigande hektar i enlighet 
med artikel 25.2 utgörs av ett område med 
ekologiskt fokus, som exempelvis mark i 
träda, terrasser, landskapselement, 
buffertzoner och beskogade områden i 
enlighet med artikel 25.2 b ii samt av 
stödberättigande hektar som är föremål 
för skyldigheter inom ramen för vissa 
miljöåtgärder i jordbruket i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
och stödberättigande hektar som ingår i 
områden som omfattas av direktiven 
92/43/EEG eller 2009/147/EG.

Or. en

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitikens miljöanpassningsdel bör ingå i den andra pelaren och 
inte omfattas av direktstödet.

Ändringsförslag 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den procentandel som avses i punkt 1 
kan minskas på medlemsstatsnivå eller på 
regional nivå om medlemsstaten eller 
regionen har en allmän miljöförordning 
som är mer långtgående än 
skyldigheterna för jordbrukare i andra 
medlemsstater.
Jordbrukarna bör tillåtas att överföra alla 
eller delar av skyldigheten i punkt 1 till en 
annan jordbrukare utan att överlåta 
mark.
Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att inrätta upp 
till 5 % av områdena med ekologiskt fokus 
på regional nivå för att inrätta 
sammanhängande områden med 
ekologiskt fokus.
Medlemsstater och regioner som inte har 
infört de områden som avses i punkt 1 i 
sina system för identifiering av skiften 
kan räkna dessa områden som en del av 
den procentandel som avses i punkt 1 
utan att införliva dem i systemet för 
identifiering av skiften.

Or. en

Motivering

Större flexibilitet krävs vid inrättandet av områden med ekologiskt fokus. Skyldigheten bör 
vara överförbar mellan jordbrukare, det bör vara möjligt att genomföra en del av 
skyldigheten på nationell eller regional nivå, och det bör vara möjligt att beakta allmänna 
miljöinitiativ som även omfattar jordbrukare i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 1763
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 32 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta procentandel som avses i punkt 
1 minskas till
– 5 % för gemensamma företag med 
grupper av jordbrukare som inrättar 
angränsande och intilliggande områden 
med ekologiskt fokus,
– 1,5 % i de medlemsstater vars totala 
markareal till minst 45 % upptas av 
skogar, eller
– 1,5 % i medlemsstater där den 
utnyttjade jordbruksarealen upptar 
mindre än 35 % av den totala 
markarealen.

Or. en

Ändringsförslag 1764
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta procentandel som avses i punkt 
1 minskas till
– 5 % för gemensamma företag med 
grupper av jordbrukare som inrättar 
angränsande och intilliggande områden 
med ekologiskt fokus,
– 1,5 % i de medlemsstater vars totala 
markareal till minst 30 % upptas av 
skogar, eller
– 1,5 % i medlemsstater där den 
utnyttjade jordbruksarealen upptar 
mindre än 35 % av den totala 
markarealen.
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Or. en

Ändringsförslag 1765
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I undantagsfall ska den lägsta 
procentandelen för områden med 
ekologiskt fokus som anges i artikel 29 
minskas med 2 % när en jordbrukare 
inrättar ett nätverk med miljövänlig 
infrastruktur som utgör en grön korridor 
på hans eller hennes mark.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs ett incitament för jordbrukare att samarbeta för att förbättra 
sina standarder för miljö och biologisk mångfald.

Ändringsförslag 1766
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta andel som avses i punkt 1 
minskas till 3 % då grupper med 
jordbrukare inrättar sammanhängande 
och angränsande områden med ekologisk 
inriktning.

Or. pt
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Ändringsförslag 1767
Milan Zver

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta andel som avses i punkt 1 
minskas till 3,5 % då mer än 50 % av en 
medlemsstats mark är beskogad.

Or. sl

Motivering

Den andel områden med ekologiskt fokus som krävs ska fastställas med hänsyn till de 
naturliga särdragen i de enskilda medlemsstaterna, och särskilt deras andel av beskogad 
areal: en högre andel skogsmark ska innebära krav på en lägre andel. Skogar är den 
tydligaste formen av ett område med ekologisk inriktning, särskilt i Slovenien, som utmärks av 
hållbar skogsförvaltning. Andelen skogar är ett objektivt, jämförbart och kontrollerbart 
kriterium.

Ändringsförslag 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta andel som avses i punkt 1
minskas till 5 % då gemensamma företag 
med grupper med jordbrukare inrättar 
sammanhängande och angränsande 
områden med ekologisk inriktning, också 
om dessa grupper inte är formellt 
organiserade.

Or. ro
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Ändringsförslag 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
miljöområdet, i medlemsstater där den 
utnyttjade jordbruksarealen upptar 
mindre än 10 % av medlemsstatens totala 
markareal, uppta 3 % av medlemsstatens 
åkermark.

Or. en

Motivering

Procentandelen utnyttjad jordbruksmark av den totala markarealen varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna. I vissa medlemsstater är landskapselement mindre vanliga på åkermark än 
i andra medlemsstater, och skogar, våtmarker och träskmark dominerar vanligtvis 
landskapet, vilket i sig bidrar till den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte avse jordbruksarealer 
som används för odling av frukt eller 
grönsaker eller jordbruksföretag vars 
åkermark upptar mindre än 15 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1771
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jordbrukare ska tillämpa en årlig 
förvaltningsplan för näringsämnen för 
områden i deras jordbruksföretag som är 
stödberättigande i enlighet med artikel 
25.2. Denna plan ska bestå av ett 
jordbruks- och markregister som minst 
omfattar följande:
– En markanalysrapport av företagets alla 
stödberättigande arealer som genomförs 
periodiskt minst var tredje till femte år 
och ses över årligen, i syfte att fastställa 
ett fosfor-, kalium- och magnesiumindex 
samt pH-värdet.
– Fullständiga uppgifter om alla 
gödningsmedel som används på 
jordbruksföretaget inklusive organiskt 
gödsel (tidpunkt, spridningsområde, 
kvantitet, typ och lagring). Innan 
användningen av gödningsmedel fastställs 
ska det säkerställas att jordbrukaren 
beaktar alla andra näringsämneskällor.
– Jordbrukarna ska även regelbundet 
genomföra kalibrering och 
spridningstester av gödselspridare och 
kalibrering av stallgödselspridare.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och regler för innehållet i de 
jordbruks- och markregister som 
jordbrukarna ska fylla i för att registrera 
och optimera planeringen och 
användningen av näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 1772
Ulrike Rodust



AM\909521SV.doc 109/169 PE494.487v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande arealer ska erkännas som 
miljökänsliga områden:
– artrik åker- och betesmark,
– spannmålsmark med ett utökat avstånd 
mellan raderna på minst 20 cm,
– strandområden som minst är 10 cm 
breda och inte behandlas med gödsel eller 
bekämpningsmedel,
– gräsmark med sent slåtter respektive 
senare användning som betesmark.

Or. de

Ändringsförslag 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På de jordbruksarealer som avses i 
detta kapitel är sådd av följande grödor 
tillåten:
a) fleråriga energiplantor och
b) proteingrödor.

Or. de

Ändringsförslag 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får besluta att 
fastställa ovanliga grödor som riskerar att 
försvinna och som upptar mindre än 1 % 
av den totala åkermarken i en 
medlemsstat som ett område med 
ekologiskt fokus.

Or. en

Ändringsförslag 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vissa arealer med ekologisk inriktning 
är föremål för en viktning, i syfte att 
utifrån deras miljöinverkan, beakta en 
likvärdig areal med ett bättre resultat än 
den faktiska effekten av denna inverkan. 
Denna viktning fastställs i bilaga IV a.

Or. fr

Ändringsförslag 1776
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Hittillsvarande landskapselement 
såsom gräsmark eller 
vattenskyddsområden, bland annat 
angränsande landskapselement, land som 
ligger i träda, regleringsmark, 
naturskyddsområden och offentliga 
områden som avgränsats ur 
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miljösynpunkt, ska definieras som 
områden med ekologiskt fokus.

Or. de

Ändringsförslag 1777
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Genom undantag från artikel 1 får 
medlemsstaterna besluta att ett 
miljökänsligt område enligt punkt 1 inom 
ett exakt fastställt område som tillhör en 
grupp jordbrukare ska tillhandahållas, 
om de kan bevisa att de brukar ett exakt 
fastställt område med landytor som 
gränsar till varandra. I detta fall måste 
minst 1,5 % av det miljökänsliga området 
ligga inom varje enskild jordbrukares 
stödberättigande hektar. Övriga 1,5 % får 
ligga var som helst inom detta exakt 
fastställda stödberättigande område som 
används gemensamt av en grupp 
jordbrukare. Om denna möjlighet tas i 
anspråk har jordbrukarna gemensamt 
ansvar för att tillhandahålla den 
procentandel av miljökänsliga områden 
som krävs enligt artikel 1 i deras 
jordbruksföretag och inom det exakt 
fastställda området. 

Or. de

Ändringsförslag 1778
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Jordbrukarna kan alternativt uppfylla 
kraven i artikel 32.1 om de minst odlar 
15 % av sina stödberättigande hektar i 
enlighet med definitionen i artikel 25.2 
med baljväxter för bete om de uppfyller 
bestämmelserna i artikel 4.1 ba om 
”avancerade hållbara system” eller i 
artikel 4.1 h a om ”jordbruk med högt 
naturvärde”.

Or. en

Ändringsförslag 1779
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I undantagsfall ska den lägsta 
procentandelen för områden med 
ekologiskt fokus som anges i artikel 29 
minskas med 1 % när en jordbrukare 
inför en vattenskyddsinfrastruktur som 
förhindrar föroreningar vid källan.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs ett incitament för jordbrukare att samarbeta för att förbättra 
sina standarder för miljö och biologisk mångfald.

Ändringsförslag 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta procentandelen minskas till 
5 % för gemensamma företag med 
grupper av jordbrukare som godkänts av 
myndigheterna med utgångspunkt i en 
regional förvaltningsplan. Minst (2,5 %) 
av detta mål ska nås på 
jordbruksföretagsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Områden med ekologisk fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer, ska vara berättigade 
till direktstöd.

Or. ro

Ändringsförslag 1782
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Jordbrukarna ska genomföra en 
energieffektivitetsplan för jordbruket på 
företaget. Planen ska innehålla minst 
följande delar:
– Detaljerade register som regelbundet ses 
över om energiförsörjningen och 
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energiförbrukningen på 
jordbruksföretaget och åtgärderna för att 
öka företagets energieffektivitet.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och kriterier för innehållet i 
de energieffektivitetsplaner för 
jordbruksföretaget som jordbrukarna ska 
genomföra för att optimera företagets 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Genom undantag från punkt 1 höjs 
den lägsta andelen till 2 % för grupper 
med jordbrukare som gemensamt inrättar 
sammanhängande och angränsande 
områden med ekologisk inriktning.

Or. fr

Ändringsförslag 1784
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I undantagsfall ska den lägsta 
procentandelen för områden med 
ekologiskt fokus som anges i artikel 29 
minskas med 1 % när en jordbrukare 
tillämpar specifika åtgärder för att 
tillhandahålla en födolivsmiljö för 
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pollinerande insekter.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs ett incitament för jordbrukare att samarbeta för att förbättra 
sina standarder för miljö och biologisk mångfald.

Ändringsförslag 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Jordbrukare som beslutar att uppfylla 
en del av skyldigheten att inrätta ett 
område med ekologiskt fokus genom att 
ingå i en grupp av jordbrukare i enlighet 
med en nationell eller regional 
förvaltningsplan, kan inte lämna gruppen 
av jordbrukare och kan inte uppfylla ovan 
nämnda skyldighet under det berörda året 
på något annat sätt. Varje jordbrukare 
ansvarar för att de andra jordbrukarna i 
gruppen av jordbrukare följer 
bestämmelserna. Det stöd som avses i 
artikel 29.1 ska minskas för alla deltagare 
om gruppen av jordbrukare inte, eller inte 
i tillräcklig utsträckning, uppfyller 
skyldigheten att bibehålla ett område med 
ekologiskt fokus.

Or. en

Ändringsförslag 1786
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Jordbrukare ska genomföra en 
fullständig förvaltningsplan för 
jordbruksmarken på sitt jordbruksföretag, 
i vilken de områden där det föreligger en 
risk för markerosion, för en betydlig 
ökning av förlusten av organiskt material 
till följd av jordbruksmetoder samt för 
markkompaktering identifieras. 
Jordbrukarna ska vidta lämpliga åtgärder 
för att minska dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 1787
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och kriterier för innehållet i 
markförvaltningsplaner för att garantera 
en effektiv markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1788
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I undantagsfall ska den lägsta 
procentandelen för områden med 
ekologiskt fokus som anges i artikel 29 
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minskas med 1 % när en jordbrukare har 
deltagit i utbildning och har genomfört 
åtgärder för att öka den biologiska 
mångfalden eller för att förbättra 
vattenförvaltningen.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs ett incitament för jordbrukare att samarbeta för att förbättra 
sina standarder för miljö och biologisk mångfald.

Ändringsförslag 1789
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
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av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
definiera den förteckning över grödor med 
en inneboende gynnsam miljöinverkan 
som avses i punkt 1, tredje stycket.

Or. fr

Ändringsförslag 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1, andra stycket, i denna 
artikel och för att definiera den 
förteckning över grödor med en 
inneboende gynnsam miljöinverkan som 
avses i punkt 1, tredje stycket i denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
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lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt, och att 
fastställa regler om bibehållande av 
områden med ekologiskt fokus i synnerhet 
för att se till att de åtgärder som anges i 
punkt 1 i denna artikel, vilka syftar till att 
bevara områden med ekologiskt fokus, 
däribland individuella skyldigheter som 
ska uppfyllas om den angivna 
procentandelen minskar, beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1793
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta de delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 som avses i punkt 1 och 1a i 
denna artikel i syfte att anta ytterligare 
kriterier för de typer av områden med 
ekologiskt fokus som avses i punkt 1 i 
denna artikel som ska räknas som 
områden med ekologiskt fokus och för att 
lägga till andra typer av områden som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1794
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av ekologisk infrastruktur som avses i 
punkt 1 i denna artikel och för att lägga till 
och definiera andra typer av ekologisk 
infrastruktur som kan beaktas för att 
uppfylla den procentandel som avses i 
samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1795
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 och 2 i denna artikel och 
för att lägga till och definiera andra typer 
av områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkter.

Or. de

Ändringsförslag 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
och omfattningen av områden med 
ekologiskt fokus som avses i punkt 1 i 
denna artikel och för att lägga till och 
definiera andra typer av områden med 
ekologiskt fokus som kan beaktas för att 
uppfylla den procentandel som avses i 
samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus och 
deras jämförelsevärden som avses i punkt 
1 i denna artikel och för att lägga till och 
definiera andra typer av områden med 
ekologiskt fokus som kan beaktas för att 
uppfylla den procentandel som avses i 
samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1798
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
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av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

av områden med ekologiskt fokus och 
deras jämförelsevärden som avses i punkt 
1 i denna artikel och för att lägga till och 
definiera andra typer av områden med 
ekologiskt fokus som kan beaktas för att 
uppfylla den procentandel som avses i 
samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1799
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera de 
typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 56 i syfte att ytterligare definiera de 
typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1800
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och de typer 
av förvaltning som kan tillåtas och för att 
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områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1801
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska godkänna det 
beslut som avses i punkt 1a genom 
genomförandeakter. De skyldigheter som 
fastställts för de berörda områdena och 
för det område som förvaltas i enlighet 
med de skyldigheter som avses i punkt 1a 
ska godkännas av kommissionen. 
Godkännandet ska omfatta information 
om miljö- och klimatinverkan då denna är 
mer långtgående än de metoder som avses 
i artikel 29.1 med avseende på en 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

Or. en

Ändringsförslag 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
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Förvaltningsplan för näringsämnen på 
jordbruksföretag

1. 1a. Jordbrukare ska tillämpa en årlig 
förvaltningsplan för näringsämnen för 
arealen på deras jordbruksföretag i 
enlighet med artikel 25.2 i syfte att 
optimera användningen av organiskt 
gödsel och konstgödsel.
Jordbrukare ska föra register över de 
gödningsmedel som används på 
jordbruket och sammanställa en 
markanalysrapport.
Planen ska omfatta tydliga mål för bästa 
möjliga näringsämnesanvändning på 
jordbruksföretaget.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Plan för förvaltning av näringsämnen

1. Jordbrukare ska utarbeta en årlig 
förvaltningsplan för näringsämnen för 
arealer på deras jordbruksföretag som är 
stödberättigande i enlighet med artikel 
25.2. Denna plan ska bestå av ett 
jordbruks- och ett markregister som minst 
omfattar följande:
– En uppdaterad markanalysrapport om 
alla stödberättigande arealer på 
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jordbruksföretaget.
– En näringsämnesanalys av allt 
organiskt gödsel som ska användas på 
jordbruksföretaget under året och dess 
kvantitet.
– En optimeringsplan med fastställande 
av den avsedda användningen av 
gödningsmedel och deras exakta 
tillämpning.
– Kalibrering och spridningstester av 
gödselspridare och av 
besprutningsutrustning för att garantera 
en exakt tillämpning.
Näringsämnesförvaltningsplanen ska 
utarbetas på grundval av ovan nämnda 
analys och med beaktande av jämvikten 
mellan kravet på grödan och 
näringsämnestillförseln till grödan från 
marken och gödningsmedlen, och ska 
omfatta mål för att optimera 
användningen av näringsämnen och 
gödningsmedel och för att minska 
kväveläckage och kväveavrinning.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och regler om innehållet i de 
jordbruks- och markregister som 
jordbrukarna ska fylla i för att registrera 
och optimera användningen och 
planeringen av näringsämnen.

Or. en

Motivering

Denna åtgärd kommer att möjliggöra en koldioxid- och näringsämneseffektivitet och minska 
kväveläckage och kväveavrinning, också i områden som inte är klassificerade som 
nitratkänsliga områden. Detta bör ge jordbrukarna ekonomiska fördelar, samt förbättra 
jordbruksföretagens miljöresultat.

Ändringsförslag 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Plan för förvaltning av näringsämnen

1. Jordbrukare ska tillämpa en årlig 
förvaltningsplan för näringsämnen för 
områden på deras jordbruksföretag som 
är stödberättigande i enlighet med artikel 
25.2. Denna plan ska bestå av ett 
jordbruks- och markregister som minst 
omfattar följande:
– En markanalysrapport av företagets alla 
stödberättigande områden som utförs 
periodiskt minst var tredje till femte år 
och ses över årligen, i syfte att fastställa 
ett fosfor-, kalium- och magnesiumindex 
samt pH-värdet.
– Fullständiga uppgifter om alla 
gödningsmedel på jordbruksföretaget 
inklusive organiskt gödsel (tidpunkt, 
användningsområde, kvantitet, typ och 
lagring). Innan användningen av 
gödningsmedel fastställs ska det 
säkerställas att en jordbrukare beaktar 
alla andra näringsämneskällor.
– Jordbrukarna ska även regelbundet 
genomföra kalibrering och 
spridningstester av gödselspridare och 
kalibrering av stallgödselspridare.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och regler om innehållet i de 
jordbruks- och markregister som 
jordbrukarna ska fylla i för att registrera 
och optimera planeringen och 
användningen av näringsämnen.

Or. en
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Ändringsförslag 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
När det gäller vedartade skogsgrödor, bör 
de arealer med odlingar som medför en 
positiv årlig balans av koldioxid, som 
minimerar användning av vatten (arealer 
med lokal bevattning), och som begränsar 
markens erosion och bromsar 
ökenspridningen beaktas i procentsatsen 
för områden av ekologiskt intresse.

Or. es

Ändringsförslag 1806
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Vattenförvaltningsplan

Jordbrukare ska genomföra en 
vatteneffektivitetsplan för jordbruket på 
företaget. Planen ska syfta till
– att fastställa lämpliga områden för 
åtgärder för vattenupptagning,
– att fastställa lämpliga områden för 
åtgärder för att lindra effekterna av torka,
– korrekta och regelbundna mätningar av 
och register över vattenförbrukningen.

Or. en
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Ändringsförslag 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Plan för ökad resurseffektivitet

1. Jordbrukare ska genomföra en 
handlingsplan för resurseffektivitet för 
stödberättigande arealer på 
jordbruksföretaget i enlighet med artikel 
25.2, inklusive till exempel a) en plan för 
förvaltning av näringsämnen på 
jordbruksföretaget, som bland annat kan 
omfatta användningen av fångstgrödor 
eller kvävebindande grödor, användning 
av gödningsmedel med kontrollerad 
kväveavgivning, en plan för optimerad 
användning av animaliskt gödsel eller för 
upptagning av näringsämnen från 
gödningsmedel, b) deltagande i ett 
program för minskad användning av 
antibiotika, c) deltagande i ett program 
för minskad användning av kemiska 
växtskyddsmedel, d) en 
energieffektivitetsplan, inklusive åtgärder 
för minskad användning av (fossila) 
bränslen och/eller för att producera 
förnybar energi.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Allmänna regler om ”grönt stöd” –

boskapsföretag utan mark
Jordbrukare med boskapsföretag som är 
inriktade på får och/eller nötkreatur som 
inte har mark, ska garantera att 
åtminstone 50 % av det foder och hö som 
de använder för utfodring av boskapen 
kommer från jordbruksföretag som är 
närliggande boskapsföretaget och 
dessutom ska de garantera att de har en 
plan för förvaltning av gödsel och purin 
med användning av ett område som är 
lämpligt för typ och antal djur i 
boskapsföretaget.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att beakta en åtgärd för de boskapsföretag som inte har en effektiv 
territoriell bas.

Ändringsförslag 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32b
Handlingsplan för energieffektivitet på 

jordbruk
1. Jordbrukare ska årligen utföra en 
oberoende granskning av all energi- och 
bränsleförbrukning på företaget och 
utarbeta en energieffektivitetsplan för 
jordbruket för att garantera en så effektiv 
användning som möjligt av all energi och 
allt bränsle på företaget. Denna plan ska 
bestå av ett jordbruksregister med mål för 



PE494.487v01-00 130/169 AM\909521SV.doc

SV

att minska energi- och 
bränsleförbrukningen som minst omfattar 
följande:
– Detaljerade och uppdaterade register 
över företagets energiförsörjning och
– bränsleförbrukning.
– En plan för optimering av 
energieffektiviteten och isoleringen av 
alla befintliga och nya byggnader, och av 
företagets utrustning och maskiner, 
däribland smarta mätare och 
termostatkontroll av el-, gas- och 
varmvattenförbrukningen, samt andra
energieffektivitetsanordningar som 
exempelvis lågenergibelysning och 
energisnåla kylsystem samt automatiska 
belysningskontrollsystem.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och regler för innehållet i de 
energieffektivitetsplaner för jordbruket 
som jordbrukarna ska genomföra för att 
optimera företagets energiförbrukning 
och minimera användningen av fossila 
bränslen.

Or. en

Motivering

Denna åtgärd kommer att möjliggöra en koldioxid- och energieffektivitet och mildra 
effekterna av klimatförändringar, och insatserna kommer att spridas på ett större antal 
jordbruk än med specifika miljöåtgärder i jordbruket. Detta bör ge jordbrukarna ekonomiska 
fördelar, samt förbättra jordbruksföretagens miljöresultat.

Ändringsförslag 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 32b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32b
Handlingsplan för energieffektivitet på 

jordbruk
1. Jordbrukare ska genomföra en 
energieffektivitetsplan för jordbruket på 
företaget. Planen ska innehålla minst 
följande delar:
– Detaljerade och regelbundet 
uppdaterade register över företagets 
energiförsörjning och
– energiförbrukning samt åtgärder för att 
öka företagets energieffektivitet.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och kriterier för innehållet i 
de energieffektivitetsplaner för jordbruket 
som jordbrukarna ska genomföra för att 
optimera företagets energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32b
Handlingsplan för biologisk mångfald

1. Jordbrukare ska genomföra en 
handlingsplan för biologisk mångfald för 
arealer på deras jordbruksföretag som är 
stödberättigande i enlighet med 
artikel 25.2. I planen ska de arter som 
finns på företaget anges samt de arter som 
minskar och särskilda bestämmelser för 
dessa arters livsmiljö.
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2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32b
Jordtäcke på vintern

1. Jordbrukare med mer än 20 hektar 
stödberättigande åkermark i enlighet med 
artikel 25.2 ska bibehålla ett tillfälligt 
jordtäcke under vintern, i enlighet med 
följande villkor:
– Jordbrukaren ska kunna ange 
kartnumret, odlingsmetoden och det 
grönområde som besåtts.
Icke-levande jordtäcken och/eller täcken 
med växtrester kan beaktas för denna 
artikels syften.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av kraven i denna artikel 
och för den tidsperiod då ett tillfälligt 
jordtäcke ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Förslag till förordning
Artikel 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32c
Planer för markförvaltning

1. Jordbrukare ska genomföra en 
fullständig förvaltningsplan för 
jordbruksmarken på sitt jordbruksföretag, 
i vilken områden där det föreligger en risk 
för markerosion, för en betydlig ökning av 
förlusten av organiskt material till följd av 
jordbruksmetoder och för 
markkompaktering identifieras. 
Jordbrukare ska vidta lämpliga åtgärder 
för att minska dessa risker.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att anta specifika 
definitioner och kriterier för innehållet i 
markförvaltningsplaner för att garantera 
en effektiv markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Förslag till förordning
Artikel 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32c
Jordtäcke på vintern

1. Jordbrukare ska se till att deras 
stödberättigande hektar i enlighet med 
artikel 25.2 som annars skulle ligga bara 
under vintern är täckta av ett tillfälligt 
växttäcke i enlighet med följande villkor:
– Jordtäcket ska bestå av gräs, naturlig 
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växtlighet, småfröiga sädesslag och 
fångstgrödor, baljväxter och 
korsblommiga grödor, klöver och stubb.
– Markförvaltningsåtgärder och 
landskapselement som ligger bara ingår i 
jordtäckningsåtgärden om de är förenliga 
med målsättningarna för de miljö- och 
klimatåtgärder i jordbruket som vidtas i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].
– Marken ska vara täckt under en period 
som fastställs av medlemsstaten utifrån 
jordtypen och klimatförhållandena, och 
jordtäcket ska förstöras vid en lämplig 
tidpunkt som fastställs av medlemsstaten i 
syfte att garantera största möjliga miljö-
och klimatfördelar, i enlighet med 
punkt 2.
Grönsaksodlingar, plantskolor och 
skogsmark ska undantas från kravet på 
jordtäcke.
2. Medlemsstater som tillämpar denna 
artikel ska fastställa datumet för 
inrättande och förstörande av jordtäcket, 
med beaktande av jordtypen och 
klimatförhållandena. De ska underrätta 
kommissionen om de tillämpliga datumen 
i god tid.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa villkoren 
och reglerna för kraven på jordtäcke i 
punkt 1, däribland specifika regler för 
grödor som skördas sent.

Or. en

Motivering

Denna åtgärd kommer särskilt att ha en gynnsam effekt på näringsämnena och 
koldioxidavskiljningen i marken. Medlemsstaterna ska fastställa vilken tidpunkt som är 
lämpligast för att skapa och förstöra marktäcket, utifrån sina särskilda förutsättningar.
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Ändringsförslag 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32c
Plan för förbättrad vattenförvaltning

1. Jordbrukare ska anta åtgärder för att 
bevara vattenresurser, exempelvis genom 
upptagning och lagring av regnvatten, 
bevattningsteknik med lägre 
vattenförbrukning eller 
precisionsjordbruk. Jordbrukarna ska 
mäta vattenförbrukningen på jordbruket 
och kunna uppvisa en betydande 
förbättring av sin vatteneffektivitet.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32c
Minimal eller ingen jordbearbetning och 

direkt sådd
1. Jordbrukare ska se till att 20 % av 
deras stödberättigande hektar i enlighet 
med artikel 25.2 är föremål för minimal 
jordbearbetning eller ingen 
jordbearbetning och direkt sådd med låg 
markstörningsgrad. Jordbrukaren ska 
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föra detaljerade register över den gröda 
som sås, markkartnummer och den 
införlivandemetod som används.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32d
Handlingsplan för biologisk mångfald

1. Jordbrukare ska genomföra en 
handlingsplan för biologisk mångfald för 
arealer på deras jordbruksföretag som är 
stödberättigande i enlighet med artikel 
25.2. I planen ska de arter som finns på 
företaget anges samt de arter som 
minskar och särskilda bestämmelser för 
dessa arters livsmiljö.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1818
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 32d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32d
Övervakning och rapportering

1. Jordbrukare som väljer att tillämpa en 
eller flera miljöanpassningsåtgärder i 
enlighet med artiklarna [32a ny-32c ny] 
ska övervaka den förbättring som skett 
jämfört med ett referensvärde för 2014.
2. Medlemsstater som väljer att tillämpa 
en eller flera miljöanpassningsåtgärder i 
enlighet med artiklarna [32a ny-32c ny] 
ska övervaka förbättringen jämfört med 
ett referensvärde för 2014 och lämna en 
rapport vartannat år till kommissionen 
om genomförandet och resultatet av 
miljöanpassningsåtgärderna i deras 
medlemsstat.
3. Vartannat år ska kommissionen med 
utgångspunkt i medlemsstaternas 
rapporter och sina egna slutsatser lägga 
fram en analys av genomförandet och 
resultatet av miljöanpassningsåtgärderna 
i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 32e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32e
Vattenförvaltning

1. I medlemsstater där bevattning är 
avgörande för jordbruksproduktionen ska 
jordbrukarna anta åtgärder för bevarande 
av vattenresurser.
Detta kommer att kräva mätningar av 
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jordbrukets vattenförbrukning genom 
bevattning och antagande av planer för 
att bevara vattenresurser och införa 
vatteneffektivitetsplaner, däribland 
upptagning och lagring av regnvatten i 
förekommande fall.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa regler för 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.
2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.
3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
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artikel 56.2

Or. en

Motivering

Miljöanpassningsinslaget bör införas i den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare 
och inte ingå i direktstödet.

Ändringsförslag 1821
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.
2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.
3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

Or. de
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Motivering

Tillhandahållande av miljötjänster kräver en uppdelning mellan regioner och åtgärder, och 
ingen schablonmässig avgränsning av jordbruksarealer. Därför bör insatserna för 
miljövänligt jordbruk vara inriktade på den andra pelaren. Jordbruksföretagens 
konkurrenskraft och deras väsentliga bidrag till att förhindra livsmedelsbrist avtar markant. 
Regioner med avtagande nötkreatursbestånd saknar alternativa sätt att utnyttja betesmarken 
på.

Ändringsförslag 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.
2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.
3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

Or. en
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Motivering

Miljöanpassningsinslaget bör införas i den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare 
och inte ingå i direktstödet.

Ändringsförslag 1823
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiella bestämmelser Genomförandebestämmelser

Or. fr

Ändringsförslag 1824
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1825
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 30 % av det årliga nationella tak 

utgår
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som fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 1826
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. de

Ändringsförslag 1828
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. it

Ändringsförslag 1829
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
upp till 10 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.

Or. es

Motivering

Vi anser att denna del av stödet bör vara minimal och vi föreslår att den inte överskrider 10 
procent.
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Ändringsförslag 1831
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
15 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II under de två första 
åren av tillämpningen av denna 
förordning, och därefter 30 % under de 
påföljande åren.

Or. fr

Ändringsförslag 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel, ska medlemsstaterna använda 
15 % av det nationella årliga tak som 
fastställs i bilaga II, på så vis möjliggörs 
en större marginal för att öka 
procentsatsen som är avsatt för de 
kopplade stöden.

Or. es

Ändringsförslag 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
15 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. es

Motivering

Att avsätta 30 procent av det nationella anslaget för direktstöd till grönt stöd är orimligt, med 
hänsyn till att det beviljas enhetligt för alla jordbrukare från en och samma region, utan 
infasning.

Ändringsförslag 1834
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
20 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
20 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.
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Or. es

Ändringsförslag 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
20 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. es

Motivering

Det föreslås att procenttalet 30 procent av det nationella anslaget för greening eller grönt 
stöd ska minskas till 20 procent.

Ändringsförslag 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
minst 20 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. ro

Ändringsförslag 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera en ökad 
miljöanpassning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken genom bättre planer 
för miljöåtgärder i jordbruket i enlighet 
med förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling]
ska medlemsstaterna använda 30 % av det 
årliga nationella tak som fastställs i bilaga 
II i form av EU-stöd för miljö- och 
klimatåtgärder i jordbruket inom program 
för landsbygdsutveckling som finansieras 
genom EJFLU i enlighet med förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Miljöanpassningsåtgärder genomförs bättre inom den gemensamma jordbrukspolitikens 
andra pelare.

Ändringsförslag 1839
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
25 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 1840
Martin Häusling
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna under 
2014 använda minst 20 % av det årliga 
nationella tak som fastställs i bilaga II och 
öka beloppet till 50 % senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel får medlemsstaterna använda 
upp till 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 1842
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel får medlemsstaterna använda 
upp till 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.
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Or. bg

Ändringsförslag 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det grundstöd som villkoras av 
uppfyllandet av kraven i avdelning III, 
kapitel 2 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som grundval för finansieringen i 
detta kapitel bör respektive 
genomsnittsvärde för direktstödet till en 
medlemsstat gälla som referensvärde, så 
att jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimat och miljö 
kompenseras med samma värde per 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som grundval för finansieringen av 
det stöd som avses i detta kapitel bör 
respektive genomsnittsvärde för 
direktstödet till en medlemsstat gälla som 
referensvärde, så att jordbruksmetoder 
med gynnsam inverkan på klimat och 
miljö kompenseras med samma värde per 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 1846
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid överträdelser av skyldigheterna i 
artikel 30, 31 och 32 kan jordbrukare 
åläggas att betala böter motsvarande 
högst det faktiska miljöstöd som de 
mottagit.

Or. en

Motivering

Sanktioner för icke-förenlighet med miljöanpassningsåtgärder bör begränsas till det faktiska 
miljöstöd som jordbrukaren tagit emot.

Ändringsförslag 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1849
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2



PE494.487v01-00 152/169 AM\909521SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1850
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1851
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

utgår

Or. es

Motivering

Detta förslag tillåter inte någon regionalisering av stödet för greening eftersom detta kommer 
att beräknas individuellt.
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Ändringsförslag 1853
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå.

Or. de

Ändringsförslag 1854
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna får använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå får medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

Or. en
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Ändringsförslag 1855
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna får använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

Or. en

Ändringsförslag 1856
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna får använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

Or. en
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Ändringsförslag 1857
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå. 
Vid tillämpning av artikel 20 får 
medlemsstaterna använda stödet på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak som 
fastställs i enlighet med artikel 19.1.
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Or. de

Ändringsförslag 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke tilldelade medel från 
tillämpningen av artikel 33 ska överföras 
inom den berörda medlemsstaten till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder inom 
ramen för EJFLU, för jordbrukare eller 
grupper av jordbrukare, i enlighet med 
artikel 14 s.

Or. en

Ändringsförslag 1860
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1861
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa motsvarande 
tak för det stöd som avses i detta kapitel.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att varje år fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel.

Or. de

Motivering

Att fastställa taket för stöd till jordbruksmetoder som främjar klimat och miljö är inget rent 
tekniskt beslut.

Ändringsförslag 1862
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa motsvarande 
tak för det stöd som avses i detta kapitel. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

3. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa bestämmelser 
i enlighet med artikel 29.5 i detta kapitel. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En minskning av stödet eller påförande av 
böter på grund av icke-förenlighet med 
denna artikel och artiklarna 30, 31 och 32 
ska endast gälla de medlemsstater och den 
region där icke-förenligheten ägt rum.

Or. en

Motivering

Böter som påförs på grund av icke-förenlighet med miljöanpassningsbestämmelserna ska inte 
leda till en minskning av en medlemsstats eller regions nationella anslag.

Ändringsförslag 1864
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En minskning av stödet eller 
påförande av böter på grund av icke-
förenlighet med denna artikel och 
artiklarna 30, 31 och 32 ska endast gälla 
de medlemsstater och den region där icke-
förenligheten ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla sänkningar av grundstödet eller 
böter till följd av detta kapitel och kapitlen 
30–32 på grund av underlåtelse att iaktta 
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bestämmelserna ska stanna kvar i de 
medlemsstater och regioner som gett 
upphov till dem.

Or. de

Ändringsförslag 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Outnyttjade medel från 
medlemsstaternas nationella tak som är 
avsedda för finansiering av det stöd som 
fastställs i detta kapitel, ska stanna kvar i 
medlemsstaterna och användas till miljö-
och klimatskyddsåtgärder i jordbruket 
inom ramen för de åtgärder som avses i 
förordning (EU) EJFLU/2012.

Or. de

Ändringsförslag 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Särskilt stöd för intelligent tillväxt

Allmänna bestämmelser
1. Medlemsstaterna bör bevilja ett stöd till 
jordbrukarna i enlighet med detta kapitel, 
under förutsättning att de uppfyller var 
som stadgas i artikel 9.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
krav som ska uppfyllas av eventuella 
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stödmottagare.
3. Utan att det påverkar vad som stadgas i 
punkt 2, ska detta stöd rikta sig till de 
jordbrukare vars andel av inkomst från 
försäljning av jordbruksprodukter är 
större än den andel som härrör från 
summan av inkomster från annan 
ekonomisk verksamhet.
4. Vid tillämpning av detta kapitel får 
medlemsstaterna använda de definitioner 
som finns i motsvarande nationell 
lagstiftning och som redan nu används 
för beviljande av vissa stöd.
5. Medlemsstaterna ska öka 
stödrättigheternas värde med upp till 50 % 
för de jordbrukare som uppfyller villkoren 
som fastställs av medlemsstaterna, enligt 
vad som stadgas i detta kapitel, och med 
hänsyn till gränsen i artikel 33b.

Or. es

Ändringsförslag 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 33b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33b
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 33a, ska medlemsstaterna använda 
10 % av det årliga nationella tak som 
anges i bilaga II.

Or. es

Ändringsförslag 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Stöd för områden med naturliga begränsningar bör endast behandlas i den andra pelaren.

Ändringsförslag 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till områden med naturliga 
begränsningar

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater kan bevilja ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna 
i områden med naturliga begränsningar, 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

1. Medlemsstater beviljar ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna 
i områden med naturliga begränsningar, 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. fr

Ändringsförslag 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater kan bevilja ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna 
i områden med naturliga begränsningar, 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

1. Ett stöd beviljas jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1 och vars företag helt 
eller delvis är belägna i områden med 
naturliga begränsningar, vilka utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 
33.1 i förordning (EU) nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. fr

Motivering

Denna åtgärd bör göras obligatorisk för att minska skillnaderna mellan områden utan 
begränsningar och områden med naturliga begränsningar, inrätta en lojal konkurrens mellan 
jordbruksregionerna och garantera en väl avvägd territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater kan bevilja ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna 
i områden med naturliga begränsningar, 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

1. Medlemsstater och behöriga regioner 
kan bevilja ett stöd till jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1 och vars företag helt 
eller delvis är belägna i områden med 
naturliga begränsningar, vilka utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 
33.1 i förordning (EU) nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. es

Motivering

Påminnelse om att det i vissa medlemsstater är regionerna som har fullständiga befogenheter 
vad gäller fördelning. För att försvara subsidiaritetsprincipen kan detta inte ignoreras av en 
europeisk förordning.

Ändringsförslag 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater kan bevilja ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna 
i områden med naturliga begränsningar, 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

1. Medlemsstater kan bevilja ett stöd till 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1 
och vars företag helt eller delvis är belägna
i områden med naturliga begränsningar, 
områden som tillhör nätet Natura 2000 
vilka utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
och med artikel 4 i rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter.

Or. es
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Ändringsförslag 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, begränsa stödet till vissa av de 
områden som avses i artikel 33.1 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. Medlemsstaterna beviljar det stöd som 
avses i punkt 1 till alla områden som 
omfattas av denna punkt eller alternativt 
att, på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, begränsa stödet 
till vissa av de områden som avses i artikel 
33.1 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. fr

Motivering

Denna åtgärd bör göras obligatorisk för att minska skillnaderna mellan områden utan 
begränsningar och områden med naturliga begränsningar, inrätta en lojal konkurrens mellan 
jordbruksregionerna och garantera en väl avvägd territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1877
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, begränsa stödet till vissa av de 
områden som avses i artikel 33.1 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
arealer som är belägna i områden som 
omfattas av denna punkt eller alternativt 
att, på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, begränsa stödet 
till en del av de områden som avses i 
artikel 33.1 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
och/eller till vissa typer av arealer i dessa 
områden.
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Or. fr

Ändringsförslag 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, begränsa stödet till vissa av de 
områden som avses i artikel 33.1 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, till vissa av de områden som 
avses i artikel 33.1 i förordning (EU) nr 
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. fr

Ändringsförslag 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
för vilka medlemsstaterna har beslutat att 
bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel, och ska betalas ut vid aktivering av 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
för vilka medlemsstaterna beviljar stöd i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel, och 
ska betalas ut vid aktivering av 
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stödrättigheterna för de hektar som innehas 
av den berörda jordbrukaren.

stödrättigheterna för de hektar som innehas 
av den berörda jordbrukaren.

Or. fr

Motivering

Denna åtgärd bör göras obligatorisk för att minska skillnaderna mellan områden utan 
begränsningar och områden med naturliga begränsningar, inrätta en lojal konkurrens mellan 
jordbruksregionerna och garantera en väl avvägd territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1880
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de hektar 
som innehas av den berörda jordbrukaren.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, linjära minskningar i enlighet 
med artikel 7 samt eventuella minskningar 
och uteslutningar som ska tillämpas i 
enlighet med artikel 65 i förordning (EU) 
nr […] [den horisontella förordningen], ska 
det stöd som avses i punkt 1 beviljas 
årligen per stödberättigande hektar inom de 
områden som omfattas av naturliga 
begränsningar och för vilka 
medlemsstaterna har beslutat att bevilja 
stöd i enlighet med punkt 2 i denna artikel, 
och ska betalas ut vid aktivering av 
stödrättigheter för de hektar som innehas 
av den berörda jordbrukaren.

Or. en

Ändringsförslag 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de hektar 
som innehas av den berörda jordbrukaren.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin och degressiv modulering, linjära 
minskningar i enlighet med artikel 7 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de hektar 
som innehas av den berörda jordbrukaren.

Or. en

Ändringsförslag 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
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att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de hektar 
som innehas av den berörda jordbrukaren.

att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de 
stödberättigande hektar som är belägna i 
dessa områden med naturliga 
begränsningar som innehas av den berörda 
jordbrukaren.

Or. es

Ändringsförslag 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de hektar 
som innehas av den berörda jordbrukaren.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 och tillämpningen av finansiell 
disciplin, gradvis stödminskning och 
införandet av övre tak, linjära minskningar 
i enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 beviljas årligen per 
stödberättigande hektar inom de områden 
som omfattas av naturliga begränsningar 
och för vilka medlemsstaterna har beslutat 
att bevilja stöd i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel, och ska betalas ut vid 
aktivering av stödrättigheter för de 
stödberättigande hektar som är belägna i 
dessa områden med naturliga 
begränsningar som innehas av den berörda 
jordbrukaren.

Or. es


