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Ändringsförslag 103
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Hänsyn bör tas till 
utvecklingssamarbetets mål, inklusive de 
mål som godkänts inom ramen för 
Förenta Nationerna och andra 
internationella organisationer, i den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUFfördraget). Åtgärder som vidtas 
enligt denna förordning får inte äventyra 
produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet inte i de 
minst utvecklade länderna, och de måste 
bidra till uppfyllandet av EU:s åtaganden 
om att begränsa klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tillämpningen av denna förordning 
bör vara förenlig med målen för 
utvecklingssamarbetet i EU:s policyram 
för en tryggad livsmedelsförsörjning 
(COM(2010)0127), och man bör framför 
allt säkerställa att åtgärder som vidtas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte äventyrar 
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produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelsförsörjningen i 
utvecklingsländerna, eller dessa 
befolkningars förmåga att livnära sig 
själva, samtidigt som man lever upp till 
skyldigheterna i samband med en 
konsekvent politik för utveckling enligt 
artikel 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 105
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Minskad byråkrati hör till de 
överordnade målen och viktigaste kraven i 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Genom praktiskt 
inriktade toleransnivåer och lägstanivåer 
samt balans mellan förtroende och 
kontroll måste den administrativa bördan 
för medlemsstaterna och stödmottagarna 
minskas till en rimlig omfattning i 
framtiden. När byråkratin minskas måste 
man även se till såväl administrativa som 
övriga kostnader för kontroller på alla 
nivåer och främja välfungerande 
förvaltnings- och kontrollsystem. Det 
främsta målet är att minska 
förvaltningskostnaderna och byråkratin 
inom jordbruk och förvaltning till rimlig 
omfattning.

Or. de

Ändringsförslag 106
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 
indrivning av skulder, påföljder för 
stödmottagare vid överträdelser av 
villkoren för stödberättigande, när det 
gäller regler om säkerheter, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemets 
funktion, de åtgärder som inte ingår i 
transaktionsgranskning, påföljder som 
tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, 
reglerna om bibehållande av permanent 
gräsmark, reglerna om den avgörande 
händelse och den växelkurs som ska 
användas av de medlemsstater som inte 
använder euro som valuta samt innehållet i 
den gemensamma bedömningsramen för 
åtgärder som antagits i enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 
indrivning av skulder, påföljder för 
stödmottagare vid överträdelser av 
villkoren för stödberättigande, när det 
gäller regler om säkerheter, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemets 
funktion, de åtgärder som inte ingår i 
transaktionsgranskning, påföljder som 
tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, 
reglerna om bibehållande av permanent 
betesmark, reglerna om den avgörande 
händelse och den växelkurs som ska 
användas av de medlemsstater som inte 
använder euro som valuta samt innehållet i 
den gemensamma bedömningsramen för 
åtgärder som antagits i enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.
(Denna ändring berör hela texten).
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Or. en

Motivering

I definitionen av permanent gräsmark (tidigare betesmark) inräknas inte i tillräckligt hög 
grad naturlig betesmark där foderväxterna kan vara vedartade och inte nödvändigtvis bara 
gräs. Bete på traditionell betesmark kan förhindra nedläggning och förlorad biologisk 
mångfald genom intrång av vanliga arter och gör att vi kan behålla system med högt 
naturvärde, vilket innebär en kollektiv nyttighet. Denna ändring bör införas generellt i hela 
förordningen.

Ändringsförslag 107
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens budget bör finansiera den 
gemensamma jordbrukspolitikens utgifter, 
inbegripet utgifterna för 
landsbygdutveckling, genom de båda 
fonderna, antingen direkt eller inom ramen 
för delad förvaltning med medlemsstaterna. 
Det bör specificeras vilka typer av åtgärder 
som kan finansieras via dessa fonder.

(6) Unionens budget bör finansiera den 
gemensamma jordbrukspolitikens utgifter, 
inbegripet utgifterna för 
landsbygdutveckling, genom de båda 
fonderna, antingen direkt eller inom ramen 
för delad förvaltning med medlemsstaterna. 
Det bör specificeras vilka typer av åtgärder 
som kan finansieras via dessa fonder.
Retroaktiva ändringar av villkoren för en 
åtgärd bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om en medlemsstat godkänner mer än 
ett utbetalande organ, är det viktigt att den 
utser ett enda samordningsorgan med 
uppgift att säkerställa konsekvens i 
medelsförvaltningen, att upprätta 

(8) Om en medlemsstat godkänner mer än 
ett utbetalande organ, är det viktigt att den 
utser ett enda samordningsorgan med 
uppgift att säkerställa konsekvens i 
medelsförvaltningen, att upprätta 
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förbindelse mellan kommissionen och de 
olika godkända utbetalande organen och att 
se till att den information som 
kommissionen begär om de olika 
utbetalande organens verksamhet 
skyndsamt överlämnas. 
Samordningsorganet ska också ansvara för 
att se till att korrigerande åtgärder vidtas 
och att kommissionen hålls informerad om 
uppföljningen. Det ska också se till att 
gemensamma regler och normer tillämpas 
på ett enhetligt sätt.

förbindelse mellan kommissionen och de 
olika godkända utbetalande organen och att 
se till att den information som 
kommissionen begär om de olika 
utbetalande organens verksamhet 
skyndsamt överlämnas. 
Samordningsorganet ska också ansvara för 
att se till att korrigerande åtgärder vidtas 
och att kommissionen hålls informerad om 
uppföljningen. Det ska också se till att 
internationellt erkända regler och normer 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att det utbetalande organ som ansvarar för 
dessa uppgifter inte nödvändigtvis är ensamt ansvarigt för dem och att samordningsorganen 
för de utbetalande organen bör utvärdera de utbetalande organens kompetens på grundval av 
internationellt överenskomna normer, eftersom det för närvarande inte finns några riktlinjer 
för hur ett organ ska utarbeta sitt yttrande.

Ändringsförslag 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är bara de utbetalande organ som 
har godkänts av medlemsstaterna som kan 
erbjuda rimliga garantier för att de 
kontroller som behövs har genomförts 
innan unionsstöd beviljas till 
stödmottagarna. Det bör därför uttryckligen 
fastställas att det endast är utgifter som 
utbetalats av godkända utbetalande organ 
som kan få ersättning från unionens 
budget.

(9) Det är bara de utbetalande organ som 
har godkänts av medlemsstaterna som kan 
erbjuda rimliga garantier för att de 
kontroller som behövs har genomförts 
innan unionsstöd beviljas till 
stödmottagarna. Det bör därför uttryckligen 
fastställas att det endast är utgifter som 
utbetalats av godkända utbetalande organ 
som kan få ersättning från unionens 
budget, och att dessa kontroller ska göras 
på grundval av enskilda integrerade 
stickprov.

Or. en
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Motivering

Revisionsmetoden bör grunda sig på ett enskilt integrerat stickprov för att minska 
arbetsbördan för de ansvariga organen.

Ändringsförslag 110
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är bara de utbetalande organ som 
har godkänts av medlemsstaterna som kan 
erbjuda rimliga garantier för att de 
kontroller som behövs har genomförts 
innan unionsstöd beviljas till 
stödmottagarna. Det bör därför uttryckligen 
fastställas att det endast är utgifter som 
utbetalats av godkända utbetalande organ 
som kan få ersättning från unionens 
budget.

(9) Det är bara de utbetalande organ som 
har godkänts av medlemsstaterna som kan 
erbjuda rimliga garantier för att de 
kontroller som behövs har genomförts 
innan unionsstöd beviljas till 
stödmottagarna. Det bör därför uttryckligen 
fastställas att det endast är godkända 
utbetalande organ som kan ansvara för att 
ersättning utbetalas från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 111
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) De ökande kraven på de attesterande 
och utbetalande organen bör inte medföra 
någon ytterligare ökad administrativ 
börda i medlemsstaterna och bör framför 
allt inte vara mer omfattande än 
internationella kontrollstandarder. Man 
bör värna om balans mellan kostnader 
och nytta när det gäller vad och hur 
mycket som måste attesteras, och 
ytterligare rapporteringsskyldigheter får 
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införas endast om de ger ett tydligt 
mervärde.

Or. de

Ändringsförslag 112
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 
sidan jordbruksmetoder och förvaltning av 
jordbruk och normer avseende miljö, 
klimatförändring, god jordbrukshävd, 
livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd å den andra, är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
en omfattande jordbruksrådgivning som 
kan erbjuda råd till stödmottagarna. 
Jordbruksrådgivningen bör inte på något 
sätt påverka den skyldighet och det ansvar 
stödmottagarna har att följa dessa normer. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
det råder en klar åtskillnad mellan 
rådgivning och kontroll.

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 
sidan jordbruksmetoder, förvaltning samt
riskhantering av jordbruk och normer 
avseende miljö, klimatförändring, god 
jordbrukshävd, livsmedelssäkerhet, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd å den andra, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna inrättar en omfattande 
jordbruksrådgivning som kan erbjuda råd 
till stödmottagarna. Jordbruksrådgivningen 
bör inte på något sätt påverka den 
skyldighet och det ansvar stödmottagarna 
har att följa dessa normer. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
det råder en klar åtskillnad mellan 
rådgivning och kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 113
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller
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inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken samt 
åtgärder som finns tillgängliga under den 
andra pelaren (förordning (EU) 
nr RD/xxx) som förbättrar hållbarheten i 
livsmedelsproduktionen, såsom ekologiskt 
jordbruk, jordbruk med höga naturvärden 
och miljö- och klimatvänligt jordbruk. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
mark, biologisk mångfald, vattenskydd 
och effektiva kretslopp av näringsämnen, 
anmälan om djur- och växtsjukdomar, 
inklusive kemikaliefria alternativ vid 
bekämpning av skadegörare och 
innovation samt hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 



AM\910033SV.doc 11/182 PE492.777v02-00

SV

med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14.
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14.
Dessutom bör rådgivningen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation. Systemet bör slutligen omfatta
hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk samt 
alternativ till en effektiv förvaltning av 
ekonomiska och ekologiska risker.

Or. en

Ändringsförslag 115
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt hållbar utveckling av den 

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14.
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ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken14. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt vid behov hållbar 
utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 117
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Användningen av det 
agrometerologiska systemet samt 
inhämtningen och förbättringen av 
satellitbilder bör ge kommissionen medel 
för att såväl förvalta jordbruksmarknaderna 
som underlätta övervakningen av 
jordbruksrelaterade utgifter.

(14) Användningen av det 
agrometerologiska systemet samt 
inhämtningen och förbättringen av 
satellitbilder bör ge kommissionen medel 
för att förvalta jordbruksmarknaderna och 
underlätta övervakningen av 
jordbruksrelaterade utgifter samt resurser 
som jordbruket är beroende av, inklusive 
skogsjordbrukssystem.

Or. en

Ändringsförslag 118
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
finansiella mekanism som avses i rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 av den 
19 januari om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem 
för jordbrukare, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1290 1290/2005, 
(EG) nr 247/2006, (EG) nr 378/2007 samt 
om upphävande av förordning (EG) 
nr 1782/200316 varigenom nivån på 
direktstödet justeras. I detta sammanhang 
är det också nödvändigt att ge 
kommissionen befogenhet att fastställa 
dessa justeringar om rådet inte har fastställt 
dem före den 30 juni i det kalenderår för 
vilket de gäller.

(17) För att säkerställa att de belopp som 
ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken överensstämmer med de 
årliga taken bör man bibehålla den 
finansiella mekanism som avses i rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 av den 
19 januari om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem 
för jordbrukare, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) 
nr 247/2006, (EG) nr 378/2007 samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1782/200316 varigenom nivån på 
direktstödet justeras när prognoserna 
tyder på att undertaket i rubrik 2, med en 
säkerhetsmarginal på 300 000 000 EUR, 
har överskridits ett visst budgetår. I detta 
sammanhang är det också nödvändigt att 
ge kommissionen befogenhet att fastställa 
dessa justeringar om rådet inte har fastställt 
dem före den 30 juni i det kalenderår för 
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vilket de gäller.

Or. en

Ändringsförslag 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Budgetdisciplinen innebär också en 
fortgående granskning av 
budgetsituationen på medellång sikt. 
Kommissionen bör därför när den 
överlämnar det preliminära budgetförslaget 
ett givet år lägga fram sina prognoser och 
analyser för Europaparlamentet och rådet 
och vid behov föreslår lagstiftaren lämpliga 
åtgärder. Dessutom bör kommissionen 
alltid helt och fullt utnyttja sina 
förvaltningsbefogenheter för att se till att 
årliga taket iakttas och, om det visar sig 
nödvändigt, föreslå för Europaparlamentet 
och rådet eller rådet lämpliga åtgärder för 
att rätta till budgetsituationen. Om det vid 
slutet av budgetåret visar sig att 
medlemsstaternas anspråk på ersättning 
skulle leda till att det årliga taket 
överskrids, bör kommissionen kunna fatta 
beslut om åtgärder som säkerställer dels en 
preliminär fördelning av den disponibla 
budgeten till medlemsstaterna i proportion 
till deras anspråk på ersättning för 
oreglerade utbetalningar, dels förenlighet 
med det tak som fastställts för det berörda 
året. Betalningarna för det berörda året bör 
verkställas påföljande budgetår, och man 
bör slutgiltigt fastställa det sammanlagda 
beloppet för unionens finansiering per 
medlemsstat samt ersättningar mellan 
medlemsstaterna för att överensstämma 
med det fastställda beloppet.

(19) Budgetdisciplinen innebär också en 
fortgående granskning av 
budgetsituationen på medellång sikt. 
Kommissionen bör därför när den 
överlämnar det preliminära budgetförslaget 
ett givet år lägga fram sina prognoser och 
analyser för Europaparlamentet och rådet 
och vid behov föreslår lagstiftaren lämpliga 
åtgärder. Dessutom bör kommissionen 
alltid helt och fullt utnyttja sina 
förvaltningsbefogenheter för att se till att 
årliga taket iakttas och, om det visar sig 
nödvändigt, föreslå för Europaparlamentet 
och rådet eller rådet lämpliga åtgärder för 
att rätta till budgetsituationen. Om det vid 
slutet av budgetåret visar sig att 
medlemsstaternas anspråk på ersättning 
skulle leda till att det årliga taket 
överskrids, bör kommissionen, med 
beaktande av en marginal på 
300 000 000 EUR under det taket, kunna 
fatta beslut om åtgärder som säkerställer 
dels en preliminär fördelning av den 
disponibla budgeten till medlemsstaterna i 
proportion till deras anspråk på ersättning 
för oreglerade utbetalningar, dels 
förenlighet med det tak som fastställts för 
det berörda året. Betalningarna för det 
berörda året bör verkställas påföljande 
budgetår, och man bör slutgiltigt fastställa 
det sammanlagda beloppet för unionens 
finansiering per medlemsstat samt 
ersättningar mellan medlemsstaterna för att 
överensstämma med det fastställda 
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beloppet.

Or. en

Motivering

Den marginal på 300 miljoner euro som finns som undertak inom ramen för Europeiska 
garantifonden för jordbruket får inte avskaffas som en säkerhetsmekanism.

Ändringsförslag 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) När budgeten genomförs bör 
kommissionen använda sig av ett månatligt 
varnings- och övervakningssystem för 
kontroll av jordbruksutgifterna för att 
kunna reagera så snabbt som möjligt om 
det finns risk för att det årliga taket 
överskrids, för att besluta om lämpliga 
åtgärder inom ramen för sina 
förvaltningsbefogenheter och föreslå andra 
åtgärder om de vidtagna åtgärderna skulle 
visa sig vara otillräckliga. Kommissionen 
bör regelbundet överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om hur de 
faktiska utgifterna utvecklas i förhållande 
till uppskattningarna fram till rapportdagen 
med en bedömning av det troliga 
genomförandet under resten av budgetåret.

(20) När budgeten genomförs bör 
kommissionen använda sig av ett månatligt 
varnings- och övervakningssystem för 
kontroll av jordbruksutgifterna för att 
kunna reagera så snabbt som möjligt om 
det finns risk för att det årliga taket 
överskrids, för att besluta om lämpliga 
åtgärder inom ramen för sina 
förvaltningsbefogenheter och föreslå andra 
åtgärder om de vidtagna åtgärderna skulle 
visa sig vara otillräckliga med hänsyn till 
den marginal som avses i skäl 19. 
Kommissionen bör regelbundet överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om hur de faktiska utgifterna utvecklas i 
förhållande till uppskattningarna fram till 
rapportdagen med en bedömning av det 
troliga genomförandet under resten av 
budgetåret.

Or. en

Motivering

I enlighet med skäl 19 bör hänvisningen till marginalen på 300 miljoner euro i undertak inom 
ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket tas med i detta skäl.
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Ändringsförslag 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på 
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna 
få tillgång till de avsedda unionsmedlen 
redan när de börjar genomföra sina 
program. Det är följaktligen nödvändigt att 
införa ett system med förhandsfinansiering, 
med begränsningar av beloppen, för att 
säkerställa ett regelbundet flöde av medel 
som gör det möjligt att på lämpligt sätt 
göra utbetalningar till stödmottagarna.

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna 
få tillgång till de avsedda unionsmedlen 
redan när de börjar genomföra sina 
program. Medlemsstaterna kan inom två 
månader efter beslutet meddela 
kommissionen att de inte vill få någon 
förhandsfinansiering. Det är följaktligen 
nödvändigt att införa ett system med 
förhandsfinansiering, med begränsningar 
av beloppen, för att säkerställa ett 
regelbundet flöde av medel som gör det 
möjligt att på lämpligt sätt göra 
utbetalningar till stödmottagarna. 

Or. en

Motivering

För att lätta på trycket på medlemsstaternas budgetar ska de medlemsstater som inte vill ha 
någon förhandsfinansiering för att kunna inleda sina program kunna tacka nej till den.

Ändringsförslag 122
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på 
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna 
få tillgång till de avsedda unionsmedlen 
redan när de börjar genomföra sina 

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på 
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör, om 
de så önskar, kunna få tillgång till de 
avsedda unionsmedlen redan när de börjar 
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program. Det är följaktligen nödvändigt att 
införa ett system med förhandsfinansiering, 
med begränsningar av beloppen, för att 
säkerställa ett regelbundet flöde av medel 
som gör det möjligt att på lämpligt sätt 
göra utbetalningar till stödmottagarna.

genomföra sina program. Det är 
följaktligen nödvändigt att införa ett 
system med förhandsfinansiering, med 
begränsningar av beloppen, för att 
säkerställa ett regelbundet flöde av medel 
som gör det möjligt att på lämpligt sätt 
göra utbetalningar till stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 123
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 
som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionssbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU). Om 
medlemsstaterna är sena med sina 
utbetalningar bör de själva betala ränta 
på kapitalbeloppet för att kompensera 
stödmottagarna. En sådan bestämmelse 
kan motivera medlemsstaterna att betala i 
tid. Den kan också ge stödmottagarna 
större utsikter om att få sin ersättning i tid 
eller åtminstone få kompensation om 

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 
som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionsbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU).
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utbetalningen är sen.

Or. en

Ändringsförslag 124
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 
som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionssbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU). Om 
medlemsstaterna är sena med sina 
utbetalningar bör de själva betala ränta på 
kapitalbeloppet för att kompensera 
stödmottagarna. En sådan bestämmelse kan 
motivera medlemsstaterna att betala i tid. 
Den kan också ge stödmottagarna större 
utsikter om att få sin ersättning i tid eller 
åtminstone få kompensation om 
utbetalningen är sen.

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 
som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionssbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU). Om 
medlemsstaterna är sena med sina 
utbetalningar bör de själva betala ränta på 
kapitalbeloppet för att kompensera 
stödmottagarna. En sådan bestämmelse kan 
motivera medlemsstaterna att betala i tid. 
Den kan också ge stödmottagarna större 
utsikter om att få sin ersättning i tid eller 
åtminstone få kompensation om 
utbetalningen är sen. Genomförandet av de 
projekt som är stödberättigade enligt 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och en 
effektiv finansiering skulle underlättas av 
största möjliga överensstämmelse i 
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tolkningen av reglerna om 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk 
kräver att medlemsstaterna inom de 
uppsatta tidsfristerna skickar information 
om hur många kontroller som utförts och 
deras resultat. Statistiken över kontrollerna 
används för att avgöra omfattningen av fel 
på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i 
syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ 
och EJFLU. Med hjälp av den kan 
kommissionen försäkra sig om att fonderna 
förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är 
ett avgörande inslag i den årliga 
revisionsförklaringen. Eftersom den 
statistiska informationen har så stor 
betydelse och för att försäkra sig om att 
medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter 
och skickar in informationen i tid, är det 
nödvändigt med ett system med negativa 
påföljder om informationen skickas in för 
sent och där påföljderna motsvarar 
omfattningen av de data som saknas. Det 
bör därför tas fram bestämmelser som låter 
kommissionen ställa in delar av 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna för vilka 
relevant statistisk information inte har 
skickats in i tid.

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk 
kräver att medlemsstaterna inom de 
uppsatta tidsfristerna skickar information 
om hur många kontroller som utförts och 
deras resultat. Statistiken över kontrollerna 
används för att avgöra omfattningen av fel 
på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i 
syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ 
och EJFLU. Med hjälp av den kan 
kommissionen försäkra sig om att fonderna 
förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är 
ett avgörande inslag i den årliga 
revisionsförklaringen. Eftersom den 
statistiska informationen har så stor 
betydelse och för att försäkra sig om att 
medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter 
och skickar in informationen i tid, är det 
nödvändigt med ett system med 
proportionerliga negativa påföljder om 
informationen skickas in för sent och där 
påföljderna motsvarar omfattningen av de 
data som saknas. Det bör därför enbart tas 
fram bestämmelser som låter 
kommissionen ställa in delar av 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna för vilka 
relevant statistisk information inte har 
skickats in i tid i de fall då förseningen 
sätter det årliga beviljandet av 
ansvarsfrihet för budgeten på spel, i 
enlighet med proportionalitetsprincipen.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk 
kräver att medlemsstaterna inom de 
uppsatta tidsfristerna skickar information 
om hur många kontroller som utförts och 
deras resultat. Statistiken över kontrollerna 
används för att avgöra omfattningen av fel 
på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i 
syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ 
och EJFLU. Med hjälp av den kan 
kommissionen försäkra sig om att fonderna 
förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är 
ett avgörande inslag i den årliga 
revisionsförklaringen. Eftersom den 
statistiska informationen har så stor 
betydelse och för att försäkra sig om att 
medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter 
och skickar in informationen i tid, är det 
nödvändigt med ett system med negativa 
påföljder om informationen skickas in för 
sent och där påföljderna motsvarar 
omfattningen av de data som saknas. Det 
bör därför tas fram bestämmelser som 
låter kommissionen ställa in delar av 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna för vilka 
relevant statistisk information inte har 
skickats in i tid.

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk 
kräver att medlemsstaterna inom de 
uppsatta tidsfristerna skickar information 
om hur många kontroller som utförts och 
deras resultat. Statistiken över kontrollerna 
används för att avgöra omfattningen av fel 
på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i 
syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ 
och EJFLU. Med hjälp av den kan 
kommissionen försäkra sig om att fonderna 
förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är 
ett avgörande inslag i den årliga 
revisionsförklaringen.

Or. en

Ändringsförslag 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 30



AM\910033SV.doc 21/182 PE492.777v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Finansieringen av åtgärder och 
insatser inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer delvis att ske 
genom delad förvaltning. För att säkerställa 
en sund ekonomisk förvaltning av unionens 
medel bör kommissionen kontrollera hur 
de myndigheter i medlemsstaterna som fått 
uppdraget att göra utbetalningar förvaltar 
fonderna. Det bör fastställas vilken form av 
kontroller som ska genomföras av 
kommissionen och på vilka villkor 
kommissionen ska kunna fullgöra sina 
åligganden i samband med genomförandet 
av budgeten och det bör klargöras vilka 
skyldigheter medlemsstaterna har att 
samarbeta.

(30) Finansieringen av åtgärder och 
insatser inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer delvis att ske 
genom delad förvaltning. För att säkerställa 
en sund ekonomisk förvaltning av unionens 
medel bör kommissionen göra de 
kontroller som behövs för att undersöka
hur de myndigheter i medlemsstaterna som 
fått uppdraget att göra utbetalningar 
förvaltar fonderna. Det bör fastställas 
allmänna regler och principer som 
kommissionen ska följa då den gör 
kontroller samt vilken form av kontroller 
som ska genomföras av kommissionen och 
på vilka villkor kommissionen ska kunna 
fullgöra sina åligganden i samband med 
genomförandet av budgeten och det bör 
klargöras vilka skyldigheter 
medlemsstaterna har att samarbeta.

Or. en

Ändringsförslag 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kommissionen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter att kontrollera att 
det i medlemsstaterna finns väl fungerande 
system för förvaltning och kontroll av 
unionens utgifter, och utan att det 
påverkar medlemsstaternas egna 
kontroller, bör kontroller även kunna
genomföras av personer som bemyndigats 
av kommissionen som bör ha möjlighet att 
begära assistans från medlemsstaterna.

(31) För att kommissionen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter att kontrollera att 
det i medlemsstaterna finns väl fungerande 
system för förvaltning och kontroll av 
unionens utgifter, bör med beaktande av 
proportionalitetsprincipen, hur stort 
förtroendet är för de nationella 
kontrollernas och förvaltningssystemens 
tillförlitlighet samt de nationella 
kontrollernas totala andel av de kontroller 
som kommissionen måste göra, 
bestämmelser fastställas för att kontroller 
även kan genomföras av personer som 
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bemyndigats av kommissionen som bör ha 
möjlighet att begära assistans från 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 129
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Kommissionen, som enligt artikel 17 i 
fördraget om Europeiska unionen har 
ansvar för unionslagstiftningens 
tillämpning, bör avgöra huruvida de 
utgifter som medlemsstaterna betalat är 
förenliga med unionsslagstiftningen. 
Medlemsstaterna bör få motivera sina 
beslut om utbetalningar och ha möjlighet 
till förlikning vid oenighet mellan dem och 
kommissionen. För att ge medlemsstaterna 
rättsliga och ekonomiska garantier när det 
gäller gjorda betalningar bör det fastställas 
en längsta tidsfrist inom vilken 
kommissionen kan avgöra om bristande 
efterlevnad ska medföra ekonomiska 
följder. Förfarandet för kontroll av 
överensstämmelsen bör när det gäller 
EJFLU ligga i linje med bestämmelserna 
om kommissionens finansiella 
korrigeringar enligt del 2 i förordning (EU) 
nr CR/xxx.

(34) Det är viktigt att kommissionen, som 
enligt artikel 17 i fördraget om Europeiska 
unionen har ansvar för 
unionslagstiftningens tillämpning, avgör 
huruvida de utgifter som medlemsstaterna 
betalat är förenliga med 
unionslagstiftningen vid behov på 
grundval av en utvärdering av de verkliga 
riskerna för jordbruksfonderna. 
Medlemsstaterna bör få motivera sina 
beslut om utbetalningar och ha möjlighet 
till förlikning vid oenighet mellan dem och 
kommissionen. För att ge medlemsstaterna 
rättsliga och ekonomiska garantier när det 
gäller gjorda betalningar bör det fastställas 
en längsta tidsfrist inom vilken 
kommissionen kan avgöra om bristande 
efterlevnad ska medföra ekonomiska 
följder. Förfarandet för kontroll av 
överensstämmelsen bör när det gäller 
EJFLU ligga i linje med bestämmelserna 
om kommissionens finansiella 
korrigeringar enligt del 2 i förordning (EU) 
nr CR/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 130
Monika Hohlmeier
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Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) De indrivningsförfaranden som 
medlemsstaterna inlett kan få till följd att 
indrivningen försenas flera år, utan någon 
garanti för att de över huvud taget kommer 
att ge något resultat. De kostnader som 
dessa förfaranden medför kan också vara 
oproportionerliga i förhållande till de 
belopp som indrivs eller kan indrivas. Det 
bör följaktligen i vissa fall vara möjligt att 
tillåta medlemsstaterna att avbryta 
indrivningsförfarandena.

(36) De indrivningsförfaranden som 
medlemsstaterna inlett kan få till följd att 
indrivningen försenas flera år, utan någon 
garanti för att de över huvud taget kommer 
att ge något resultat. De kostnader som 
dessa förfaranden medför kan också vara 
oproportionerliga i förhållande till de 
belopp som indrivs eller kan indrivas. 
Detta gäller även indrivning av felaktigt 
utbetalda belopp och räntor som 
understiger en viss lägstanivå. Även här 
bör man värna om förhållandet mellan 
kostnader och nytta. Det bör följaktligen i 
vissa fall vara möjligt att tillåta 
medlemsstaterna att avbryta 
indrivningsförfarandena.

Or. de

Motivering

Indrivning av småbelopp orsakar en icke oansenlig administrativ börda. För att värna om 
förhållandet mellan kostnader och nytta bör man därför avstå från att indriva belopp som 
understiger en viss lägstanivå.

Ändringsförslag 131
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att skydda unionsbudgetens 
finansiella intressen bör medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att säkerställa att 
verksamhet som finansieras av EGFJ och 
EJFLU verkligen äger rum och utförs 
korrekt. Det är också nödvändigt att 
medlemsstaterna förebygger, upptäcker 

(37) För att skydda unionsbudgetens 
finansiella intressen bör medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att säkerställa att 
verksamhet som finansieras av EGFJ och 
EJFLU verkligen äger rum och utförs 
korrekt. Det är också nödvändigt att 
medlemsstaterna förebygger, upptäcker 
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och effektivt beivrar eventuella 
oegentligheter som stödmottagare gör sig 
skyldiga till eller om de inte fullgör de 
skyldigheter de har. För detta ändamål bör 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen22 gälla.

och effektivt beivrar eventuella 
oegentligheter som stödmottagare gör sig 
skyldiga till eller om de inte fullgör de 
skyldigheter de har. För detta ändamål bör 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen22gälla. För att 
säkerställa överensstämmelse i EU:s 
politiska prioriteringar och mål bör vad 
som ska betraktas som riskfyllt för EU-
budgetens finansiella intressen också 
omfatta risker för miljön och folkhälsan, 
eftersom kostnaderna för dessa läggs på 
andra offentliga utgifter, inklusive EU-
utgifter. Om de extra kostnaderna på 
andra områden minskade skulle 
användningen av de offentliga utgifterna 
bli effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 132
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för kontroller av skyldigheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till 

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för kontroller av skyldigheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till 
utbetalning av ett stöd bör fastställas. För 



AM\910033SV.doc 25/182 PE492.777v02-00

SV

utbetalning av ett stöd bör fastställas. att kunna ge enhetliga och tydliga 
signaler till jordbrukarna måste de 
bestämmelser om stödberättigande som 
meddelas jordbrukarna eller tillämpas av 
inspektörerna då de fattar beslut om 
stödberättigande områden tolkas på ett 
sådant sätt att de inte bestraffar 
jordbrukssystem med höga värden och att 
de garanterar att miljökvaliteten eller den 
biologiska mångfalden i 
jordbrukssystemen inte minskar till följd 
av kontrollerna av stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för kontroller av skyldigheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till 
utbetalning av ett stöd bör fastställas.

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de proportionerliga 
administrativa påföljder som kan användas 
finns i olika sektorsförordningar som rör 
jordbruket. Dessa regler bör samlas i 
samma rättsliga ram på horisontell nivå. De 
bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, inklusive allmänna principer och de 
kriterier som tillämpas, de regler som 
finns för återvinning, minskning och 
inställande av stöd. Även regler för 
kontroller av skyldigheter som inte 
nödvändigtvis är kopplade till utbetalning 
av ett stöd bör fastställas.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för kontroller av skyldigheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till 
utbetalning av ett stöd bör fastställas.

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för en minskning av kontroller där 
felprocenten är godtagbar och kontroller 
av skyldigheter som inte nödvändigtvis är 
kopplade till utbetalning av ett stöd bör 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 135
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning bör ge 
medlemsstaterna starka incitament att 
minska antalet kontroller på plats där 
felmarginalen är godtagbar. Detta gäller 
särskilt bestämmelserna om det 
integrerade administrations- och 
kontrollsystemet.

Or. pl
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Ändringsförslag 136
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) I ett rättvist system för att straffa 
jordbrukare för oegentligheter bör man 
omöjliggöra dubbelbestraffning och 
samtidig tillämpning av administrativa 
sanktioner enligt denna förordning och 
straffrättsliga påföljder enligt 
straffprocessrätten förutom vid avsiktligt 
och medvetet bedrägeri.

Or. pl

Ändringsförslag 137
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38b) Administrativa påföljder, inklusive 
skyldigheten att betala tillbaka 
betalningar från jordbrukare, bör inte 
basera sig på omständigheter som 
objektivt sett ligger utanför jordbrukarens 
kontroll, särskilt inte oförutsebara 
händelser.

Or. pl

Ändringsförslag 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter.

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter. Medlemsstater får på 
lämpligt sätt utnyttja tekniken när de 
inrättar dessa system.

Or. en

Ändringsförslag 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter.

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter på en lämplig nivå 
samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till 
nödvändigheten av att inte införa 
otillbörliga administrativa bördor på 
jordbrukarna och förvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 140
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter.

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter på en lämplig nivå 
samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till 
nödvändigheten av att inte införa 
otillbörliga administrativa bördor på 
jordbrukarna och förvaltningsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 141
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Det ska vara möjligt för 
medlemsstaterna att besluta om att göra 
stöd eller ansökningar om utbetalningar 
giltiga över flera år, särskilt i fråga om 
jordbrukare som använder permanenta 
eller traditionella metoder för 
jordbruksproduktion.

Or. pl

Ändringsförslag 142
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Utbetalningar enligt unionens 
stödordningar som omfattas av det 
integrerade systemet bör göras i sin helhet 
av behöriga nationella myndigheter till 
stödmottagarna, efter eventuella 
minskningar som föreskrivs i denna 
förordning och inom föreskrivna perioder. 
För att göra förvaltningen av direktstöd 
mer flexibel bör medlemsstaterna få rätt att 
dela upp stödet som omfattas av det 
integrerade systemet i högst 
två utbetalningar per år.

(42) Utbetalningar enligt unionens 
stödordningar som omfattas av det 
integrerade systemet bör göras i sin helhet 
till stödmottagarna, efter eventuella 
minskningar som föreskrivs i denna 
förordning och inom föreskrivna perioder. 
För att göra förvaltningen av direktstöd 
mer flexibel bör medlemsstaterna få rätt att 
dela upp stödet som omfattas av det 
integrerade systemet i högst två 
utbetalningar per år.

Or. en

Ändringsförslag 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
av den 29 september 2003 om upprättande 
av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/200125, som 
ersattes av förordning (EG) nr 73/2009, 
fastställde principen om att full utbetalning 
till stödmottagare av vissa stöd inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
bör kopplas till förenlighet med regler som 
gäller jordbruksmark, jordbruksproduktion 
och jordbruksverksamhet. Denna princip 
avspeglades sedan i rådets förordning (EG) 

(50) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
av den 29 september 2003 om upprättande 
av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/200125, som 
ersattes av förordning (EG) nr 73/2009, 
fastställde principen om att full utbetalning 
till stödmottagare av vissa stöd inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
bör kopplas till förenlighet med regler som 
gäller jordbruksmark, jordbruksproduktion 
och jordbruksverksamhet. Denna princip 
avspeglades sedan i rådets förordning (EG) 
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nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)26 och 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av 
den 22 oktober 2007 om upprättande av en 
gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”)27. Enligt detta system 
med så kallade tvärvillkor ska 
medlemsstaterna införa påföljder i form av 
minskningar av eller uteslutning från stöd 
som helt eller delvis erhålls inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)26 och 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av 
den 22 oktober 2007 om upprättande av en 
gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”)27. Enligt detta system 
med så kallade tvärvillkor ska 
medlemsstaterna införa administrativa 
påföljder i form av minskningar av eller 
uteslutning från stöd som helt eller delvis 
erhålls inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och med 
hänsyn till de allmänna kriterierna för 
beräkning av påföljden enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 144
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Systemet med tvärvillkor införlivar 
grundläggande normer för miljön, 
klimatförändringar, god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Denna 
koppling har som syfte att bidra till 
utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
genom att göra stödmottagarna mer 
medvetna om behovet av att följa dessa 
grundläggande normer. Den har också som 
syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 

(51) Systemet med tvärvillkor införlivar 
grundläggande normer för miljön, 
klimatförändringar, god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Denna 
koppling har som syfte att bidra till 
utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
genom att göra stödmottagarna mer 
medvetna om behovet av att följa dessa 
grundläggande normer. Den har också som 
syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
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samhällets förväntningar genom att skapa 
bättre överensstämmelse mellan 
jordbrukspolitiken och politiken för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd.

samhällets förväntningar genom att skapa 
bättre överensstämmelse mellan 
jordbrukspolitiken och politiken för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska inte göra skada: 
meningsfulla tvärvillkor och obligatorisk 
miljöanpassning bör vara ”grunden för 
hållbarhet”, ett kontrakt med samhället 
som försäkrar medborgarna att offentliga 
medel används för kollektiva nyttigheter 
snarare än för bl.a. extra kostnader för att 
sanera miljöförstöring, lösa 
folkhälsokriser samt kostnader för 
minskad bördighet och produktivitet. En 
sund grund för hållbarhet bör därför 
åstadkommas genom tvärvillkor och 
åtgärder för ett grönare jordbruk i syfte 
att garantera budgeteffektivitet och 
minimera de kostnader som läggs på 
andra områden för offentliga utgifter. 

Or. en

Motivering

För det första utgör de föreskrivna verksamhetskraven redan en del av de rättsliga 
minimibestämmelserna för miljökvalitet i alla relevanta lagar i regelverket och där bör 
meningsfulla tvärvillkor och obligatorisk miljöanpassning utgör ”grunden för hållbarhet”.
För det andra, genom att minska negativa externa effekter kännetecknas en gemensam 
jordbrukspolitik som inte gör någon skada av budgeteffektivitet och effektiva offentliga 
utgifter samt effektiva kretslopp för näring, vatten och energi i jordbruksekosystemen.

Ändringsförslag 145
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Detta system med tvärvillkor utgör en 
integrerad del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och bör därför 
bibehållas. Dess tillämpningsområde, som 

(52) Detta system med tvärvillkor utgör en 
integrerad del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och bör därför 
bibehållas. Dess tillämpningsområde, som 
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än så länge utgörs av separata 
förteckningar över föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
bör harmoniseras så att det kan säkerställas 
att det är konsekvent och att det synliggörs 
på ett bättre sätt. Kraven och normerna bör 
därför samlas i en enda förteckning och 
grupperas efter områden och ämne. 
Erfarenheten visar emellertid att ett antal 
av de krav som ingår i tvärvillkorens 
tillämpningsområde inte är tillräckligt 
relevanta för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksföretagets areal, eller snarare rör 
de nationella myndigheterna än 
stödmottagarna. Det är därför lämpligt att 
justera tvärvillkorens tillämpningsområde i 
detta hänseende. Det bör dessutom införas 
en bestämmelse om bibehållande av 
permanent gräsmark under 2014 och 
2015.

än så länge utgörs av separata 
förteckningar över föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
bör harmoniseras så att det kan säkerställas 
att det är konsekvent och att det synliggörs 
på ett bättre sätt utan att miljökvaliteten 
sänks. Kraven och normerna bör därför 
samlas i en enda förteckning och grupperas 
efter områden och ämne. Erfarenheten 
visar emellertid att ett antal av de krav som 
ingår i tvärvillkorens tillämpningsområde 
inte är tillräckligt relevanta för 
jordbruksverksamheten eller 
jordbruksföretagets areal, eller snarare rör 
de nationella myndigheterna än 
stödmottagarna. Det är därför lämpligt att 
justera tvärvillkorens tillämpningsområde i 
detta hänseende. Det bör dessutom införas 
en bestämmelse om bibehållande av 
permanent betesmark på skiftesnivå.

Or. en

Ändringsförslag 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Medlemsstaterna måste fullt ut 
genomföra de föreskrivna 
verksamhetskraven för att dessa helt ska 
integreras i jordbruksföretagens drift och 
för att säkerställa nödvändig 
likabehandling av jordbrukare.

(53) Medlemsstaterna måste fullt ut 
genomföra de föreskrivna 
verksamhetskraven för att dessa helt ska 
integreras i jordbruksföretagens drift och 
för att säkerställa nödvändig 
likabehandling av jordbrukare.
Kommissionen bör utfärda riktlinjer om 
tolkningen av reglerna för identifiering 
och registrering av djur i syfte att tillämpa 
tvärvillkor. Av dessa riktlinjer bör det, 
särskilt när det gäller elektroniska system, 
framgå att det ofta inte är möjligt med en 
hundraprocentig noggrannhet och en viss 
tolerans bör därför ingå i riktlinjerna. 
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Riktlinjerna bör i tillämpliga fall, till 
exempel när det gäller elektroniska 
system, säkerställa flexibilitet för enskilda 
gårdar så att man uppnår den nödvändiga 
balansen mellan att slå vakt om andan i 
lagstiftningen och att tillämpa 
proportionella administrativa påföljder 
endast i de fall brott mot bestämmelserna 
direkt och otvetydigt kan tillskrivas 
stödmottagarna, särskilt när det gäller 
upprepade fall av haverier i den använda 
tekniken.

Or. en

Motivering

Elektroniska identifieringssystem kan inte vara hundraprocentigt säkra. Detta bör respekteras 
i de riktlinjer som kommissionen publicerar.

Ändringsförslag 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 
den 1 januari 2013.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 
den 1 januari 2013.

utgår

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att inbegripa vattendirektivet som ett tvärvillkorskrav, eftersom 
vattendirektivets mål avser statusen på vattenförekomsterna och inte åtgärder som 
jordbrukare (eller andra) personer måste vidta. Det är sällan ett vattenförekomstproblem som 
omfattas av vattendirektivet kan tillskrivas en enskild jordbrukare.

Ändringsförslag 149
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 

utgår
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ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 
den 1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 150
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 
den 1 januari 2013.

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kan
bestämmelserna inte tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Kommissionen ska föreslå 
ändringar till bestämmelserna om 
tvärvillkor för att vidta ändamålsenliga 
åtgärder i detta avseende enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet senast 
den 31 december 2018.

Or. en

Ändringsförslag 151
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
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23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast den 
1 januari 2013.

23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor då 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast den 
1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 152
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast den 
1 januari 2013.

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område28 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 1 
januari 2014.

Or. de

Ändringsförslag 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 154
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen 
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 155
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kommer
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen 
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kan bestämmelserna 
inte tillämpas med avseende på tvärvillkor 
förrän alla medlemsstaterna har genomfört 
dem fullt ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Kommissionen ska föreslå 
ändringar till bestämmelserna om 
tvärvillkor för att vidta ändamålsenliga 
åtgärder i detta avseende enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet senast 
31 december 2015.

Or. en

Ändringsförslag 156
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kommer

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel29 kan bestämmelserna 
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bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen 
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

inte tillämpas med avseende på tvärvillkor 
förrän alla medlemsstaterna har genomfört 
dem fullt ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen 
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Enligt artikel 22 i direktiv 
2000/60/EG ska rådets direktiv 
80/68/EEG av den 17 december 1979 om 
skydd för grundvatten mot förorening 
genom vissa farliga ämnen30 upphöra att 
gälla den 23 december 2013. För att 
behålla tvärvillkorsreglerna i samband 
med skydd för grundvatten är det lämpligt 
att i avvaktan på att direktiv 2000/60/EG 
införs i tvärvillkoren anpassa 
tvärvillkorens tillämpningsområde och 
fastställa en norm för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden som omfattar 
kraven i artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 80/68/EEG.

utgår

30EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

Or. de

Ändringsförslag 158
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som 
ingår i den stödordning för småbrukare 
som avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. Alla jordbruksföretag ska 
vara skyldiga att respektera tvärvillkoren, 
även om de utbetalande myndigheterna 
kan välja att ge små företag en lägre 
risknivå för de berörda riskfaktorerna 
med tanke på deras mindre areal.

Or. en

Motivering

Alla jordbruksföretag ska vara skyldiga att respektera tvärvillkoren, med tanke på att de 
föreskrivna verksamhetskraven grundar sig på EU-lag som gäller alla, utan undantag. Om 
undantag gjordes för områden med allvarliga miljörisker till följd av bristfällig vatten- och 
markförvaltning skulle miljön försämras ännu mer. Det är viktigt att skydda landskapselement 
enligt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i områden med små jordbruk. Små 
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jordbruksföretag har förvisso getts mildare krav för miljöanpassningsåtgärder på grund av 
de arealbaserade tröskelvärdena för växelbruk/diversifiering.

Ändringsförslag 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som 
ingår i den stödordning för småbrukare 
som avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som 
ingår i den stödordning för småbrukare 
som avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. 

Or. en

Motivering

Småbrukare bör inte undantas från tvärvillkoren ur konkurrens- och konsekvenssynpunkt.  
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Ändringsförslag 161
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som 
ingår i den stödordning för småbrukare 
som avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument.

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse är motsägelsefull, eftersom småbrukare av enkelhetsskäl undantas från 
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tvärvillkoren (i synnerhet från kontrollerna och påföljderna), men samtidigt finns det en 
skyldighet att följa gällande bestämmelser i sektorslagstiftningen för jordbruket.  

Ändringsförslag 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som 
ingår i den stödordning för småbrukare 
som avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument.

Or. en
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Motivering

Alla jordbrukare måste öka sina miljöinsatser. Därför måste kraven på exempelvis vatten-
och markförvaltning och skyddet av landskapselement enligt god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden uppfyllas oberoende av jordbruksföretagets storlek. Miljökonsekvenserna 
kan vara stora, särskilt då det är fråga om jordbrukare som har få hektar men en mycket 
intensiv produktion eller regioner där det finns många små jordbrukare som har 
koncentrerats till ett område.

Ändringsförslag 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom 
ramen för systemet med tvärvillkor. 
Undantaget bör emellertid inte påverka 
skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
riskbaserade, effektiva och avskräckande. 
De bör påföras utan att hänsyn tas till andra 
påföljder som fastställs i annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning. För att nå överensstämmelse 
är det lämpligt att sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) 
nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och de 
bör endast omfattas av påföljder inom 
ramen för kontrollsystemet med 
tvärvillkor om de föreskrivna 
verksamhetskraven allvarligt negligeras. 
Särbehandlingen av dessa jordbrukare 
när det gäller tvärvillkor bör emellertid 
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inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen.

inte påverka skyldigheten att följa gällande 
bestämmelser i sektorslagstiftningen och 
inte heller möjligheten att bli kontrollerad 
och ålagd påföljder enligt den 
lagstiftningen i samband med kontroller 
som inte hänger samman med den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 164
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) nr 
xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom ramen 
för systemet med tvärvillkor. Undantaget 
bör emellertid inte påverka skyldigheten att 
följa gällande bestämmelser i 

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) nr 
xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom ramen 
för systemet med tvärvillkor. Undantaget 
bör emellertid inte påverka skyldigheten att 
följa gällande bestämmelser i 
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sektorslagstiftningen och inte heller 
möjligheten att bli kontrollerad och ålagd 
påföljder enligt den lagstiftningen.

sektorslagstiftningen och inte heller 
möjligheten att bli kontrollerad och ålagd 
påföljder enligt den lagstiftningen. Mindre 
oavsiktliga överträdelser i samband med 
inspektioner av tvärvillkor bör inte leda 
till sanktioner, utan i stället bör en 
varning tilldelas och överensstämmelsen 
kontrolleras vid en framtida inspektion.

Or. en

Ändringsförslag 165
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Medlemsstaterna bör åläggas att 
årligen överlämna en rapport om 
genomförandet och resultaten av 
kontroller av tvärvillkoren och 
miljöanpassningsåtgärder till 
kommissionen, som i sin tur bör 
överlämna en årlig rapport till 
Europaparlamentet om hur effektiva
medlemsstaters åtgärder är när det gäller 
att ta itu utmaningarna med att uppnå 
hållbarhet på lång sikt inom 
livsmedelsproduktionen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Medlemsstaterna bör åläggas att 
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årligen lämna in en rapport om 
genomförandet och resultaten av 
tvärvillkoren och 
miljöanpassningsåtgärder. På grundval 
av de nationella rapporterna bör 
kommissionen årligen överlämna en 
rapport till Europaparlamentet om dessa 
åtgärders konsekvenser för 
jordbruksproduktionen och miljön i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Eftersom miljöanpassning är ett nytt inslag i tvärvillkorsreglerna är det lämpligt att 
kommissionen ser till att dessa åtgärder är samstämda och ger återkoppling till 
Europaparlamentet i detta hänseende. Ändrad ordalydelse till följd av ändringsförslaget till 
artikel 96.3.

Ändringsförslag 167
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Om tvärvillkoren ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt krävs 
kontroll av att stödmottagarna fullgör 
sina skyldigheter. Om en medlemsstat 
beslutar att använda sig av möjligheten 
att inte tillämpa minskning eller 
uteslutning när det berörda beloppet är 
mindre än 100 euro, bör den behöriga 
kontrollmyndigheten under 
nästkommande år kontrollera att ett urval 
av stödmottagare har åtgärdat 
överträdelsen i fråga.

utgår

Or. pl

Motivering

Denna strykning kommer att göra medlemsstaternas administrativa förfaranden betydligt 
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enklare och minska budgetutgifterna.

Ändringsförslag 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Om tvärvillkoren ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt krävs 
kontroll av att stödmottagarna fullgör sina 
skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar 
att använda sig av möjligheten att inte 
tillämpa minskning eller uteslutning när det 
berörda beloppet är mindre än 100 euro, 
bör den behöriga kontrollmyndigheten 
under nästkommande år kontrollera att ett 
urval av stödmottagare har åtgärdat 
överträdelsen i fråga.

(60) Om tvärvillkoren ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt krävs 
kontroll av att stödmottagarna fullgör sina 
skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar 
att använda sig av möjligheten att inte 
tillämpa minskning eller uteslutning när det 
berörda beloppet är mindre än 100 euro, 
bör den behöriga kontrollmyndigheten 
under nästkommande år kontrollera att ett 
urval av stödmottagare har åtgärdat 
överträdelsen i fråga. Medlemsstaterna får 
också inrätta ett varningssystem för en 
lindrig första överträdelse för att få 
jordbrukssamhällena att bättre godta 
tvärvillkorssystemet samt närmare 
inbegripa jordbrukarna i genomförandet 
av kraven. Varningen skulle bestå av en 
varningsskrivelse som skulle åtföljas av 
korrigerande åtgärder av den berörda 
stödmottagaren och kontroller av 
medlemsstaten under det därpå följande 
året.

Or. en

Ändringsförslag 169
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Växelkursen från euro till nationell (65) Växelkursen från euro till nationell 
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valuta kan komma att ändras under den 
period som verksamheten äger rum. Den 
kurs som ska tillämpas på de berörda 
beloppen bör fastställas med hänsyn tagen 
till den händelse genom vilken det 
ekonomiska syftet med verksamheten 
uppnås. Den växelkurs som tillämpas bör 
därför vara den växelkurs som gäller dagen 
för den avgörande händelsen. Det är 
nödvändigt att specificera denna avgörande 
händelse eller att avvika från den, dock 
med beaktande av vissa kriterier och då 
särskilt hur snabbt valutafluktuationerna 
ger efterverkningar. Dessa regler fastställs i 
rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 
15 december 1998 om att fastställa ett 
agromonetärt system för euron31 och de 
kompletterar liknande bestämmelser i 
förordning (EG) nr 1290/2005. För att 
skapa klarhet och överskådlighet bör de 
relevanta bestämmelserna integreras i 
samma akt. Förordning (EG) nr 2799/98 
bör därför upphävas.

valuta kan komma att ändras under den 
period som verksamheten äger rum. Den 
kurs som ska tillämpas på de berörda 
beloppen bör fastställas med hänsyn tagen 
till den händelse genom vilken det 
ekonomiska syftet med verksamheten 
uppnås. Den växelkurs som tillämpas bör 
därför vara den växelkurs som gäller dagen 
för den avgörande händelsen. Det är 
nödvändigt att specificera denna avgörande 
händelse eller att avvika från den, dock 
med beaktande av vissa kriterier och då 
särskilt hur snabbt valutafluktuationerna 
ger efterverkningar. Dessa regler, som man 
kan göra undantag från i denna 
förordning, fastställs i rådets förordning 
(EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 
om att fastställa ett agromonetärt system 
för euron31 och de kompletterar liknande 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1290/2005. För att skapa klarhet och 
överskådlighet bör de relevanta 
bestämmelserna integreras i samma akt. 
Förordning (EG) nr 2799/98 bör därför 
upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 170
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Genom undantag får 
medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i 
euro till nationell valuta på grundval av 
genomsnittet av högst de fem senaste 
växelkurser som fastställts av 
medlemsstaternas nationella 
centralbanker [eller av Europeiska 
centralbanken] före den 1 oktober det år 
som stödet avser.



PE492.777v02-00 52/182 AM\910033SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Tillämpningen av växelkurser bör vara mer flexibel.

Ändringsförslag 171
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
omfattas av övervakning och utvärdering 
för att förbättra dess kvalitet och påvisa 
dess resultat. I detta sammanhang bör det 
upprättas en förteckning över indikatorer, 
och inverkan av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör utvärderas av 
kommissionen i förhållande till politiska 
mål. Kommissionen bör fastställa ramarna 
för en gemensam övervakning och 
utvärdering som bland annat säkerställer att 
relevanta uppgifter, inbegripet information 
från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. 
När den gör det bör den ta hänsyn till 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor. Enligt 
meddelandet från kommissionen till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén - En budget för Europa 
2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i 
EU-budgeten öka till minst 20 %, med 
bidrag från olika politikområden. 
Kommissionen bör därför kunna utvärdera 
inverkan av unionens stöd inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
klimatmålen.

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
omfattas av övervakning och utvärdering 
för att förbättra dess kvalitet och påvisa 
dess resultat. I detta sammanhang bör det 
upprättas en förteckning över indikatorer, 
och inverkan av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör utvärderas av 
kommissionen i förhållande till politiska 
mål. Kommissionen bör fastställa ramarna 
för en gemensam övervakning och 
utvärdering som bland annat säkerställer att 
relevanta uppgifter, inbegripet information 
från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. 
När den gör det bör den ta hänsyn till 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor och så 
långt det är möjligt utgå från befintliga 
uppgiftskällor. Dessutom måste ramarna 
för övervakning och utvärdering ta 
hänsyn till och på lämpligt sätt återspegla 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
struktur. Ramarna för övervakning och 
utvärdering av andra pelaren kan inte 
tillämpas på första pelaren, särskilt inte 
eftersom man inom första pelaren kan 
eftersträva synergieffekter på grund av de 
relativt enhetligt utformade åtgärderna. 
Hänsyn till detta bör tas på lämpligt sätt.
Enligt meddelandet från kommissionen till 
rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
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Regionkommittén - En budget för Europa 
2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i 
EU-budgeten öka till minst 20 %, med 
bidrag från olika politikområden. 
Kommissionen bör därför kunna utvärdera 
inverkan av unionens stöd inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
klimatmålen.

Or. de

Ändringsförslag 172
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) I överensstämmelse med den 
konsekventa politiken för utveckling bör 
genomförandet av den så kallade 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
gör någon skada omfattas av regelbunden
övervakning och bedömning avseende 
dess konsekvenser för 
produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet i de 
minst utvecklade länderna.

Or. en

Ändringsförslag 173
Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) I domen i de förenade målen C-92/09 
och 93/0934 förklarade Europeiska 

(70) I domen i de förenade målen C-92/09 
och 93/0934 förklarade Europeiska 
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unionens domstol att de relevanta 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 
1290/2005 rörande medlemsstaternas 
skyldighet att offentliggöra information om 
fysiska personer som gynnas av de 
europeiska jordbruksfonderna är ogiltiga. 
Eftersom det ligger i fysiska personers 
intresse att deras personuppgifter skyddas, 
och i syfte att uppfylla de olika mål som 
ligger till grund för skyldigheten att 
offentliggöra uppgifter om fondernas 
stödmottagare, som fastställs i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 259/2008 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 
när det gäller offentliggörande av uppgifter 
om de stödmottagare som får stöd från 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU)35, 
ändrades den förordningen för att 
uttryckligen fastställa att denna skyldighet 
inte gäller för fysiska personer. Innan
Europaparlamentet och rådet antar nya 
regler som tar hänsyn till domstolens 
invändningar bör det göras en djupgående 
analys och utvärdering för att hitta det 
mest lämpliga sättet för att förena 
stödmottagarnas rättigheter att få sina 
personuppgifter skyddade med behovet av 
öppenhet. I avvaktan på denna analys och 
utvärdering bör de nuvarande 
bestämmelserna om offentliggörande av 
information om de som får stöd från de
europeiska jordbruksfonderna bibehållas.

unionens domstol att de relevanta 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 
1290/2005 rörande medlemsstaternas 
skyldighet att offentliggöra information om 
fysiska personer som gynnas av de 
europeiska jordbruksfonderna är ogiltiga. 
Eftersom det ligger i fysiska personers 
intresse att deras personuppgifter skyddas, 
och i syfte att uppfylla de olika mål som 
ligger till grund för skyldigheten att 
offentliggöra uppgifter om fondernas 
stödmottagare, som fastställs i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 259/2008 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 
när det gäller offentliggörande av uppgifter 
om de stödmottagare som får stöd från 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU)35, 
ändrades den förordningen för att 
uttryckligen fastställa att denna skyldighet 
inte gäller för fysiska personer. 
Europaparlamentet och rådet bör anta nya 
regler som tar hänsyn till domstolens 
invändningar som förenar rätten att få sina 
personuppgifter skyddade med det behov
av öppenhet som tillämpas i Europeiska 
unionens fonder.

Or. en

Motivering

Skattebetalarna har rätt att veta hur offentliga medel används. Det är därför nödvändigt med 
ökad öppenhet i fråga om den gemensamma jordbrukspolitiken, och denna ökade öppenhet 
kommer att fungera som ett effektivt skydd mot slöseri, bedrägeri och förskingring av EU–
medel.
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Ändringsförslag 174
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avancerade hållbara jordbrukssystem: 
jordbrukssystem med metoder utöver 
grundreglerna om tvärvillkor och som 
kontinuerligt utvecklas för att förbättra 
förvaltningen av näringsämnen, vattnets 
kretslopp och energiflöden för att minska 
skador på miljön och slöseri av icke-
förnybara resurser samt behålla en stor 
mångfald av grödor, djur och natur i 
produktionssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 175
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ohållbara jordbrukssystem: jordbruks-
och djurhållningssystem med en 
inneboende risk för att inte uppfylla eller 
systematiskt och allvarligt bryta mot 
tvärvillkorsbestämmelserna på området 
för miljö, folkhälsa samt växt- och 
djurhälsa, på grund av otillräcklig 
förvaltning av näringsämnen, betydande 
vattenförorening, för hög djurtäthet i 
förhållande till den tillgängliga arealen, 
betydande beroende av extern energi, 
vatten, biocider och näringsämnen. 

Or. en
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Ändringsförslag 176
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk med högt naturvärde: 
jordbrukssystem som omfattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som, på grund av sina egenskaper, kan 
förväntas stödja höga nivåer av biologisk 
mångfald eller arter och livsmiljöer som 
bör skyddas. Dessa system kännetecknas 
av ett lågintensivt jordbruk och en hög 
andel naturlig eller delvis naturlig 
växtlighet. De kan också kännetecknas av 
ett växttäcke med stor mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 177
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-kemiska metoder: alternativa 
växtskyddsmetoder som grundar sig på 
sådan odlingsteknik som den som avses i 
punkt 1 i bilaga III till direktiv 
2009/128/EG, eller fysiska, mekaniska 
eller biologiska metoder för bekämpning 
av skadegörare och ogräs.

Or. en
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Ändringsförslag 178
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) expropriation av en stor del av 
jordbruksföretaget om denna inte kunde 
förutses den dag då ansökan lämnades in.

f) expropriation av hela eller en del av 
jordbruksföretaget om denna inte kunde 
förutses den dag då ansökan lämnades in 
eller om ägaren på nytt övertagit marken.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. sektorslagstiftning inom jordbruket: 
alla tillämpliga akter som antagits på
grundval av artikel 43 i fördraget inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och i tillämpliga fall 
alla delegerade akter eller 
genomförandeakter som antagits på 
grundval av dessa akter.

Or. en

Motivering

För den rättsliga klarhetens skull bör en definition av sektorslagstiftning inom jordbruket tas 
med i den grundläggande akten.

Ändringsförslag 180
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EGFJ och EJFLU får var för sig på 
kommissionens initiativ eller för dess 
räkning genom direkt förvaltning 
finansiera förberedande verksamhet, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd samt även utvärdering, revision och 
kontroll som behövs för att genomföra den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Åtgärderna ska bl.a. omfatta följande:

EGFJ och EJFLU får var för sig på 
kommissionens initiativ eller för dess 
räkning, samt på initiativ av 
medlemsstaterna, genom direkt förvaltning 
finansiera förberedande verksamhet, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd samt även utvärdering, revision och 
kontroll som behövs för att genomföra den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Åtgärderna ska bl.a. omfatta följande:

Or. it

Ändringsförslag 181
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EGFJ och EJFLU får var för sig på 
kommissionens initiativ eller för dess 
räkning genom direkt förvaltning 
finansiera förberedande verksamhet, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd samt även utvärdering, revision och 
kontroll som behövs för att genomföra den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Åtgärderna ska bl.a. omfatta följande:

EGFJ och EJFLU får var för sig på 
kommissionens initiativ eller för dess 
räkning, samt på initiativ av 
medlemsstaterna, genom direkt förvaltning 
finansiera förberedande verksamhet, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd samt även utvärdering, revision och 
kontroll som behövs för att genomföra den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Åtgärderna ska bl.a. omfatta följande:

Or. it

Ändringsförslag 182
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och kontrollera 
de utgifter som avses i artikel 4.1 och 
artikel 5.

Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att gemensamt förvalta och 
kontrollera alla de utgifter som avses i 
artikel 4.1 och artikel 5.

Or. de

Motivering

Då ett utbetalande organ har godkänts måste det ta hand om båda pelarnas förvaltning. Det 
nu gällande förvaltningssystemet har inte gjort stödsystemet mer effektivt.

Ändringsförslag 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och kontrollera 
de utgifter som avses i artikel 4.1 och 
artikel 5.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 184
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och kontrollera 
de utgifter som avses i artikel 4.1 och 
artikel 5.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för utbetalning kan
verkställandet av dessa uppgifter delegeras.

Verkställandet av dessa uppgifter kan
delegeras.

Or. en

Motivering

Verkställandet av utbetalningen ska kunna delegeras, förutsatt att det ansvariga organet eller 
den ansvariga enheten har kvar helhetsansvaret för de uppgifter som fastställts.

Ändringsförslag 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, med beaktande av 
landets konstitutionella bestämmelser, där 
så är tillämpligt, begränsa antalet 
godkända utbetalande organ till ett per 

Varje medlemsstat ska, med beaktande av 
landets konstitutionella bestämmelser, 
begränsa antalet godkända utbetalande 
organ till minsta möjliga antal för att de 



AM\910033SV.doc 61/182 PE492.777v02-00

SV

medlemsstat eller ett per region. I de fall 
regionala utbetalande organ inrättas ska
emellertid medlemsstaterna dessutom 
godkänna ett nationellt utbetalande organ 
för stödprogram som på grund av sin 
natur måste förvaltas på nationell nivå.

utgifter som avses i artiklarna 4 och 5 i 
denna förordning ska kunna betalas ut 
under tillfredsställande förvaltnings- och 
redovisningsförhållanden.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt, baserat på mätbara 
resultatkriterier, samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att respektera principen om sund ekonomisk förvaltning bör utgå, eftersom 
denna fråga ännu ska diskuteras inom ramen för budgetförordningen.

Ändringsförslag 188
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
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att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

Or. de

Motivering

I budgetförordningen tar man inte upp någon skyldighet för det attesterande organet att 
granska hur principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs. Därför bör man inte heller 
här kräva någon granskning av hur principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

Ändringsförslag 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

b) En förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

Or. es

Motivering

Om detta nya krav ska ingå i förvaltningsförklaringen ökar det utbetalande organets 
administrativa börda. Antingen bör kravet utgå eller så bör förfarandena förenklas i så stor 
utsträckning som möjligt.

Ändringsförslag 190
Elisabeth Köstinger
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om mer än ett utbetalande organ godkänns 
ska medlemsstaten utse ett organ, nedan 
kallat samordningsorganet, som har 
följande uppgifter:

Om mer än ett utbetalande organ godkänns 
i enlighet med en medlemsstats 
konstitutionella ordning ska 
medlemsstaten fastställa ett organ, nedan 
kallat samordningsorganet, som har 
följande uppgifter:

Or. de

Ändringsförslag 191
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säkerställa att korrigerande åtgärder 
vidtas i fråga om allmänna brister och att
kommissionen får information om 
uppföljningen.

c) Vidta eller samordna, allt efter 
omständigheterna, åtgärder för att 
avhjälpa allmänna brister och hålla 
kommissionen informerad om 
uppföljningen.

Or. de

Ändringsförslag 192
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa att korrigerande åtgärder 
vidtas i fråga om allmänna brister och att
kommissionen får information om 
uppföljningen.

(c) Allt efter omständigheterna vidta eller 
samordna åtgärder för att avhjälpa
allmänna brister och hålla kommissionen 
informerad om uppföljningen.

Or. en
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Motivering

Syftet med dessa ändringar är att noggrannare beskriva vilken samordningsorganets roll är i 
denna situation.

Ändringsförslag 193
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja och säkerställa en enhetlig 
tillämpning av unionens regler.

(d) Främja en enhetlig tillämpning av 
unionens regler.

Or. en

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att noggrannare beskriva vilken samordningsorganets roll är i 
denna situation.

Ändringsförslag 194
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om mer än ett utbetalande organ 
godkänns ska medlemsstaten utse ett 
organ, nedan kallat samordningsorganet, 
som har följande uppgifter:

Om mer än ett utbetalande organ godkänns 
i enlighet med en medlemsstats 
konstitutionella ordning ska 
medlemsstaten välja ett organ, nedan kallat 
samordningsorganet, som har följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 195
Alfreds Rubiks
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Minimivillkor för att godkänna 
samordningsorgan samt regler för 
förfarandet för att bevilja eller återkalla 
ett godkännande.

utgår

Or. lv

Ändringsförslag 196
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) de utbetalande organens skyldigheter 
när det gäller offentlig intervention samt 
om innehållet i deras förvaltnings- och 
kontrollansvar,

Or. de

Ändringsförslag 197
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) det samordnande organets funktion 
och den överföring av information till 
kommissionen som avses i artikel 7.4.

Or. de
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Ändringsförslag 198
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler om

utgår

a) de utbetalande organens skyldigheter 
när det gäller offentlig intervention samt 
om innehållet i deras förvaltnings- och 
kontrollansvar,
b) det samordnande organets funktion 
och den överföring av information till 
kommissionen som avses i artikel 7.4.
De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 199
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Attesterande organ
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1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska 
lämna ett utlåtande om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att 
det utbetalande organets årsräkenskaper 
är fullständiga, korrekta och 
sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt 
att de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs.
Dess verksamhet ska bedrivas skiljd från 
både det berörda utbetalande organet och 
den myndighet som har godkänt detta 
utbetalande organ.
2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, 
de särskilda uppgifter, inbegripet 
kontroller, som organen ska genomföra 
samt även de certifikat och rapporter, 
tillsammans med medföljande handlingar, 
som dessa organ ska upprätta. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.

Or. lv

Ändringsförslag 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
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och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt.

Or. es

Motivering

Vi är oroade över den arbetsbörda samt de kostnader och den nytta som detta förslag kan ge 
upphov till. Förklaringen bör innehålla uppgifter om hur arbetet ska utvärderas.
Kommissionen måste ännu lägga fram förslag om detta.

Ändringsförslag 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande, utarbetat i överensstämmelse 
med internationellt accepterade 
revisionsstandarder, om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att det 
utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

Or. en

Motivering

Det finns inte några riktlinjer för hur ett organ ska utarbeta sitt utlåtande. Om utlåtandet 
utarbetas enligt internationellt accepterade standarder skulle medlemsstaterna ha en klar bild 
av hur det ska göras och processen skulle även bli mer enhetlig.
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Ändringsförslag 202
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska enbart vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande, i överensstämmelse med
internationellt accepterade 
revisionsstandarder, om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att det 
utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs. Av utlåtandet ska det 
framgå om det vid undersökningen har 
framkommit att det som anförts i den 
förvaltningsförklaring som avses i artikel 
7.3 b inte stämmer.

Or. de

Motivering

Kraven på attesterande organ måste vara exakta. Utnämningen av ett offentligt eller privat 
revisionsorgan omfattas nödvändigtvis inte av upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 203
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
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som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt och att 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att 
det utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
väljs av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande, utformat i enlighet med 
internationellt accepterade 
revisionsstandarder, efter riskbaserade 
kontroller och med hänsyn till 
medlemsstatens tidigare resultat, om att 
det utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de kontrollsystem som införts fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta. Av 
utlåtandet ska det bland annat framgå om 
det vid undersökningen har framkommit 
att det som anförts i den 
förvaltningsförklaring som avses i 
artikel 7.3 b inte stämmer.

Or. en

Ändringsförslag 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt och att 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
efterlevs.

Or. fr

Ändringsförslag 206
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt och att 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
efterlevs.

Or. sk

Ändringsförslag 207
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning efterlevs.

Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta.

Or. de

Motivering

I budgetförordningen tar man inte upp någon skyldighet för det attesterande organet att 
granska hur principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

Ändringsförslag 208
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att respektera 
proportionalitetsprinciperna och för att 
minska den administrativa bördan ska det 
attesterande organet
(a) i så stor utsträckning som möjligt ta 
med stickprov och maximera effekten av 
transaktionsgranskning, inklusive 
kontroller på plats, samt
(b) välja minsta möjliga underlag och så 
få transaktioner som behövs för testerna 
för att få den säkerhetsnivå som krävs.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta tillägg är att minska den administrativa bördan och de ekonomiska effekterna 
av genomförandet av denna artikel.

Ändringsförslag 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, de 
särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, 
som organen ska genomföra samt även de 
certifikat och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, de 
särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, 
som organen ska genomföra på ett enda 
integrerat stickprov samt även de certifikat 
och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

Or. en

Motivering

För att garantera att bördan på de ansvariga organen är så liten som möjligt bör revisionen 
grunda sig på ett enda integrerat stickprov.

Ändringsförslag 210
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, de 
särskilda uppgifter, inbegripet kontroller,

(2) Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111  för att fastställa regler rörande 
de attesterande organens status, de 
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som organen ska genomföra samt även de 
certifikat och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, 
som organen ska genomföra 

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut, och därför görs en åtskillnad mellan besluten.

Ändringsförslag 211
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, de 
särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, 
som organen ska genomföra samt även de 
certifikat och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande de attesterande organens status, de 
särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, 
som organen ska genomföra på ett enda 
integrerat stickprov samt även de certifikat 
och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Or. en

Motivering

För att garantera att bördan på revisionsorganen, de utbetalande organen och jordbrukarna 
ska vara så liten som möjlig måste man i revisionen använda ett enda integrerat stickprov.

Ändringsförslag 212
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa regler för 
de certifikat och rapporter som de 
attesterande organen ska upprätta, 
tillsammans med medföljande handlingar. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.

Or. de

Ändringsförslag 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för rådgivning till stödmottagare angående 
markskötsel och jordbruksdrift (nedan 
kallat jordbruksrådgivningen), som ska 
handhas av ett eller flera utsedda organ. De 
utsedda organen får vara offentliga eller 
privata.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för rådgivning till stödmottagare angående 
markskötsel, jordbruksdrift och 
riskhantering inom jordbruket (nedan 
kallat jordbruksrådgivningen), som ska 
handhas av ett eller flera utsedda organ 
som ackrediterats på grundval av de 
minimikrav som kommissionen fastställt 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 111. De utsedda organen får vara 
offentliga eller privata.

Or. en

Ändringsförslag 214
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) föreskrivna verksamhetskrav och 
normerna för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som anges i 
avdelning VI kapitel I,

(a) skyldigheter på gårdsnivå som härrör 
sig från föreskrivna verksamhetskrav och 
normerna för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som anges i 
avdelning VI kapitel I,

Or. en

Ändringsförslag 215
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de jordbruksmetoder som har en 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
som anges i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och det 
underhåll av jordbruksarealer som avses i 
artikel 4.1 c i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP],

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) information om verksamheterna i de 
operationella grupperna inom ramen för 
nätverket för det europeiska 
innovationspartnerskapet med en särskild 
inriktning på jordbruksmetoder som är 
inriktade på innovation,
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Or. en

Ändringsförslag 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna utveckla rådgivningstjänsten inom 
jordbruket i överensstämmelse med sina särskilda behov, och kraven i punkt 2 c bör därför 
ingå i punkt 3.

Ändringsförslag 218
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. es

Motivering

Det bör förtydligas vilka dessa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och skydda 
den biologiska mångfalden är, samt vad som avses med rådgivning om en hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten. Vi föreslår därför att den obligatoriska rådgivning som det 
hänvisas till i punkt 3 ska göras frivillig.

Ändringsförslag 220
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 221
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 223
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

(c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd och effektiva kretslopp av 
näringsämnen, markkvalitet, djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i den 
omfattning som anges i bilaga I till denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 224
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk såsom de fastställts 
i artikel 29 i förordning xxx/xxx [RD]

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt 
den andra pelaren, och jordbrukarna måste därför få ett omfattande stöd att välja denna 
möjlighet i systemet för jordbruksrådgivning. Främjandet av åtgärden och dess fördelar 
kommer också att bidra till att jordbrukarna tillämpar den och på så sätt kan man bidra till 
att skapa hållbara jordbrukssystem.

Ändringsförslag 225
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk såsom de fastställts 
i artikel 29 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Ändringsförslag 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk såsom de fastställts 
i artikel 29 i förordning (EU) nr  xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt 
den andra pelaren, och jordbrukarna måste därför få ett omfattande stöd att välja denna 
möjlighet i systemet för jordbruksrådgivning. Främjandet av åtgärden och dess fördelar 
kommer också att bidra till att jordbrukarna tillämpar den och på så sätt kan man bidra till 
att skapa hållbara jordbrukssystem.

Ändringsförslag 227
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) miljöprestandan och den hållbara 
utvecklingen av den ekonomiska 
verksamheten vid ekologiskt jordbruk som 
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det hänvisas till i förordning (EG) 
nr 834/2007,

Or. en

Ändringsförslag 228
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) rådgivning om integrerat växtskydd 
och användning av kemikaliefria 
alternativ,

Or. en

Motivering

Icke-kemiska metoder: alternativa växtskyddsmetoder som grundar sig på sådan 
odlingsteknik som den som avses i punkt 1 i bilaga III till direktiv 2009/128/EG, eller fysiska, 
mekaniska eller biologiska metoder för bekämpning av skadegörare och ogräs.

Ändringsförslag 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. es
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Motivering

Det bör förtydligas vilka dessa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och skydda 
den biologiska mångfalden är, samt vad som avses med rådgivning om en hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten. Vi föreslår därför att den obligatoriska rådgivning som det 
hänvisas till i punkt 3 ska göras frivillig.

Ändringsförslag 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna utveckla rådgivningstjänsten inom 
jordbruket i överensstämmelse med sina särskilda behov, och kraven i punkt 2 c bör därför 
ingå i punkt 3.

Ändringsförslag 231
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 

utgår
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nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 232
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 233
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. en

Motivering

Små jordbruksföretag och övriga jordbruksföretag bör ges lika tillträde till ekonomisk 
rådgivning.
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Ändringsförslag 234
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 235
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. es

Ändringsförslag 237
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 238
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och åtminstone 
i de jordbruk som deltar i den ordning för 

(d) miljöprestanda och hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten i 
småjordbruk såsom de definieras i 
medlemsstaten och åtminstone i de 
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småbrukare som avses i avdelning V i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP].

jordbruk som deltar i den ordning för 
småbrukare som avses i avdelning V i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och åtminstone 
i de jordbruk som deltar i den ordning för 
småbrukare som avses i avdelning V i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP].

(d) miljöprestanda och hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten i 
småjordbruk såsom de definieras i 
medlemsstaten och åtminstone i de 
jordbruk som deltar i den ordning för 
småbrukare som avses i avdelning V i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 240
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) främjandet och genomförandet av 
principer som rör redovisning, 
företagaranda och en hållbar förvaltning 
av de ekonomiska resurserna,

Or. pl

Ändringsförslag 241
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) miljöprestanda och den hållbara 
utvecklingen av den ekonomiska 
verksamheten vid ekologiskt jordbruk, 
åtminstone i enlighet med de standarder 
som det hänvisas till i förordning (EG) 
nr 834/2007,

Or. en

Motivering

Omställning till ekologiskt jordbruk är ett åtagande som ofta kräver införskaffande av ny 
kunskap och ny sakkunskap. Åtgärder till förmån för ett ekologiskt jordbruk bör uttryckligen 
tas med i jordbruksrådgivningen i alla medlemsstater, åtminstone på den nivå för normerna 
som anges i förordningen om ekologiskt produktion, 843/2007, eftersom vissa av de 
ekologiska normerna går utöver förordningen.

Ändringsförslag 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) miljöprestanda och den hållbara 
utvecklingen av den ekonomiska 
verksamheten vid ekologiskt jordbruk som 
det hänvisas till i förordning (EG) 
nr 834/2007,

Or. en

Ändringsförslag 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) miljöprestanda och den hållbara 
utvecklingen av den ekonomiska 
verksamheten vid ekologiskt jordbruk som 
det hänvisas till i förordning (EG) 
nr 834/2007,

Or. en

Motivering

Omställning till ekologiskt jordbruk är ett åtagande som ofta kräver införskaffande av ny 
kunskap och ny sakkunskap, och har erkända positiva effekter på miljön. Åtgärder till förmån 
för ett ekologiskt jordbruk bör därför uttryckligen tas med i jordbruksrådgivningen i alla 
medlemsstater, åtminstone upp till den nivå för normerna som anges i förordningen om 
ekologisk produktion, 834/2007.

Ändringsförslag 244
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da. Åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk såsom de fastställts 
i artikel 29 i förordning (EU) nr  xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Ändringsförslag 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) de alternativ som finns tillgängliga 
för jordbrukare för en effektiv förvaltning 
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av ekonomiska risker och miljörisker.

Or. en

Ändringsförslag 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten, de jordbruk 
som deltar i den ordning för småbrukare
som avses i avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och andra 
jordbruksföretag,

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna utveckla rådgivningstjänsten inom 
jordbruket i överensstämmelse med sina särskilda behov, och kraven i punkt 2 c bör därför 
ingå i punkt 3.

Ändringsförslag 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten, de jordbruk 
som deltar i den ordning för småbrukare
som avses i avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och andra 
jordbruksföretag,
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Or. en

Ändringsförslag 248
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra 
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten, de jordbruk 
som deltar i den ordning för småbrukare
som avses i avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och andra 
jordbruksföretag,

Or. en

Ändringsförslag 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra 
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
ekonomiska verksamhet, inbegripet 
modernisering av jordbruksföretagen, 
strävan efter konkurrenskraft, integrering 
av distributionskedjan, innovation och 
marknadsorientering,

Or. en

Ändringsförslag 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
ekonomiska verksamhet,

Or. es

Motivering

Det bör förtydligas vilka dessa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och skydda 
den biologiska mångfalden är, samt vad som avses med rådgivning om en hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten. Vi föreslår därför att den obligatoriska rådgivning som det 
hänvisas till i punkt 3 ska göras frivillig.

Ändringsförslag 251
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
ekonomiska verksamhet, 

Or. en

Ändringsförslag 252
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

(a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
ekonomiska verksamhet, 

Or. en
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Ändringsförslag 253
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra 
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

(a) miljöprestanda och hållbar utveckling 
av andra jordbruksföretags ekonomiska 
verksamhet än de som avses i punkt 2 d,

Or. en

Ändringsförslag 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
ekonomiska verksamhet,

Or. es

Motivering

Införandet av en hållbar utveckling av jordbruksföretags ekonomiska verksamhet ska vara 
frivilligt.

Ändringsförslag 255
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra (a) hållbar utveckling av jordbruksföretags 
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jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

ekonomiska verksamhet, 

Or. en

Ändringsförslag 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hållbar utveckling av andra 
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

(a) miljöprestanda och hållbar utveckling 
av andra jordbruksföretags ekonomiska 
verksamhet än de som avses i punkt 2 c 
och d,

Or. en

Ändringsförslag 257
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) främjandet av omvandling av 
jordbruk och diversifiering av deras 
ekonomiska verksamhet, särskilt i 
riktning mot turism samt skapande av 
skogsmark och system för skogsjordbruk. 

Or. pl

Ändringsförslag 258
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) riskhantering och införande av 
lämpliga förebyggande åtgärder för att 
motarbeta naturkatastrofer, katastrofer i 
allmänhet och djur- och växtsjukdomar.

Or. pl

Ändringsförslag 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de minimikrav eller minimiåtgärder 
som rör begränsningar av och anpassning 
till klimatförändringar, biologisk 
mångfald, vattenskydd, anmälan om djur-
och växtsjukdomar samt innovation enligt 
bilaga I till denna förordning.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna utveckla rådgivningstjänsten inom 
jordbruket i överensstämmelse med sina särskilda behov, och kraven i punkt 2 c bör därför 
ingå i punkt 3.

Ändringsförslag 260
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
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vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de minimikrav eller minimiåtgärder 
som rör begränsningar av och anpassning 
till klimatförändringar, biologisk 
mångfald, vattenskydd, anmälan om djur-
och växtsjukdomar samt innovation enligt 
bilaga I till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 262
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med bilaga I 
i denna förordning och de krav eller 
åtgärder som hör samman med grön 
tillväxt så som den definieras i 
förordningen om landsbygdsutveckling, 
den nya artikel 18a, i linje med de 
åtgärder som föreslagits i programmen 
för landsbygdsutveckling.



AM\910033SV.doc 97/182 PE492.777v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 263
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de minimikrav eller minimiåtgärder 
som rör begränsningar av och anpassning 
till klimatförändringar, biologisk 
mångfald, vattenskydd, anmälan om djur-
och växtsjukdomar samt innovation enligt 
bilaga I till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning.

Or. es

Motivering

Det bör förtydligas vilka dessa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och skydda 
den biologiska mångfalden är, samt vad som avses med rådgivning om en hållbar utveckling 
av den ekonomiska verksamheten. Vi föreslår därför att den obligatoriska rådgivning som det 
hänvisas till i punkt 3 ska göras frivillig.



PE492.777v02-00 98/182 AM\910033SV.doc

SV

Ändringsförslag 265
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 266
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk 
såsom de definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP]. 

Or. en

Ändringsförslag 267
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i jordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

Or. de

Ändringsförslag 268
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk 
såsom de definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 269
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk 
såsom de definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
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avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 270
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk 
såsom de definieras i medlemsstaten som 
deltar i den ordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Ändringsförslag 271
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) de jordbruksmetoder som har en 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
som anges i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och det 
underhåll av jordbruksarealer som avses i 
artikel 4.1 c i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP],

Or. en

Ändringsförslag 272
Robert Dušek
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rådgivning och kontroll hålls åtskilda. I 
detta avseende och om inte annat 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen 
om allmänhetens tillgång till handlingar, 
ska medlemsstaterna se till att de utsedda 
organ som avses i artikel 12 inte röjer de 
personuppgifter eller uppgifter om enskilda 
som de inhämtar i samband med 
rådgivningen som rör andra personer än 
den stödmottagare som driver det berörda 
jordbruksföretaget, med undantag av 
oegentligheter och överträdelser, särskilt 
brottslig verksamhet, som upptäcks under 
verksamheten och som omfattas av 
skyldighet enligt unionsslagstiftningen 
eller den nationella lagstiftningen att 
informera en offentlig myndighet.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rådgivning och kontroll hålls åtskilda. I 
detta avseende och om inte annat 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen 
om allmänhetens tillgång till handlingar, 
ska medlemsstaterna se till att de utsedda 
organ som avses i artikel 12 inte röjer de 
personuppgifter eller uppgifter om enskilda 
som de inhämtar i samband med 
rådgivningen som rör andra personer än 
den stödmottagare som driver det berörda 
jordbruksföretaget, med undantag av 
stödgivare, kontrollmyndigheterna för 
rådgivningen, fall av oegentligheter och 
överträdelser, särskilt brottslig verksamhet, 
som upptäcks under verksamheten och som 
omfattas av skyldighet enligt 
unionsslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen att informera en offentlig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 273
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rådgivning och kontroll hålls åtskilda. I 
detta avseende och om inte annat 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen 
om allmänhetens tillgång till handlingar, 
ska medlemsstaterna se till att de utsedda 
organ som avses i artikel 12 inte röjer de 
personuppgifter eller uppgifter om enskilda 
som de inhämtar i samband med 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rådgivning och kontroll hålls åtskilda. I 
detta avseende och om inte annat 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen 
om allmänhetens tillgång till handlingar, 
ska medlemsstaterna se till att de utsedda 
organ som avses i artikel 12 inte röjer de 
personuppgifter eller uppgifter om enskilda 
som de inhämtar i samband med 



PE492.777v02-00 102/182 AM\910033SV.doc

SV

rådgivningen som rör andra personer än 
den stödmottagare som driver det berörda 
jordbruksföretaget, med undantag av 
oegentligheter och överträdelser, särskilt 
brottslig verksamhet, som upptäcks under 
verksamheten och som omfattas av 
skyldighet enligt unionsslagstiftningen 
eller den nationella lagstiftningen att 
informera en offentlig myndighet.

rådgivningen som rör andra personer än 
den stödmottagare som driver det berörda 
jordbruksföretaget, med undantag av 
stödgivare, kontrollmyndigheterna för 
rådgivningen, fall av oegentligheter och 
överträdelser, särskilt brottslig verksamhet, 
som upptäcks under verksamheten och som 
omfattas av skyldighet enligt 
unionsslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen att informera en offentlig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen. Dessutom bör 
nätverk prioriteras som verkar med 
begränsade medel och som kan bilda de 
operativa grupper som avses i artikel 62 i 
förordning (EU) nr XXXXXX (förordning 
om stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)) och som 
då de är verksamma på 
innovationsområdet kan utgöra en del av 
ett europeiskt innovationspartnerskap för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artiklarna 53 och 
61 i förordning (EU) nr XXXXXX 
(förordning om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
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jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)). 

Or. fr

Ändringsförslag 275
George Lyon, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som deltar i 
åtgärderna till förmån för kol-, närings-
och/eller energieffektivitet i kapitel 2 i 
avdelning III i förordning (EU) 
nr [DP/2012].

Or. en

Motivering

Tillägget av miljöåtgärder för koldioxid, näring och energieffektivitet i direktstöden bör 
kopplas till prioriterad tillgång till rådgivning och till investeringsstöd för jordbrukare som 
genomför dessa åtgärder, för att på så sätt skapa den goda cirkel som krävs för att uppnå ett 
mer resurseffektivt jordbruk. Medlemsstaterna får emellertid inte diskriminera någon form av 
jordbruk.

Ändringsförslag 276
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med Medlemsstaterna får dock, på grundval av 
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objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

ekologiska, ekonomiska och sociala 
kriterier, fastställa vilka kategorier av 
stödmottagare som ska prioriteras för 
jordbruksrådgivningen. Medlemsstaterna 
ska dock säkerställa att de jordbrukare 
prioriteras som har mycket begränsad 
tillgång till någon annan rådgivningstjänst 
än jordbruksrådgivningen.

Or. en

Ändringsförslag 277
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med 
objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen; en 
av dessa kategorier bör vara jordbrukare 
som har mycket begränsad tillgång till 
någon annan rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra punkten klarare.

Ändringsförslag 278
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
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Kommissionens befogenheter
1. För att garantera att 
jordbruksrådgivningen fungerar väl ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 
rörande bestämmelser som ska få systemet 
i full drift. Dessa bestämmelser kan bland 
annat röra tillgångskriterierna för 
jordbrukare.
2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta regler för ett 
enhetligt genomförande av 
jordbruksrådgivningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.

Or. en

Ändringsförslag 279
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att garantera att 
jordbruksrådgivningen fungerar väl ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 
rörande bestämmelser som ska få systemet 
i full drift. Dessa bestämmelser kan bland 
annat röra tillgångskriterierna för 
jordbrukare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 280
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att garantera att 
jordbruksrådgivningen fungerar väl ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 rörande 
bestämmelser som ska få systemet i full 
drift. Dessa bestämmelser kan bland annat 
röra tillgångskriterierna för jordbrukare.

1. För att garantera att 
jordbruksrådgivningen fungerar väl ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 rörande 
bestämmelser som ska få systemet i full 
drift. Dessa bestämmelser kan bland annat 
röra tillgångskriterierna för jordbrukare 
samt lägsta kvalifikationskriterier för 
organ som utsetts för 
jordbruksrådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 281
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta regler för ett 
enhetligt genomförande av 
jordbruksrådgivningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 282
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I den händelse unionslagstiftningen 
anger att belopp ska minskas i förhållande 

(2) I den händelse unionslagstiftningen 
anger att belopp ska minskas i förhållande 
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till de belopp som anges i punkt 1 ska 
kommissionen, genom genomförandeakter
och på grundval av de uppgifter som avses 
i den lagstiftningen, fastställa det 
nettoanslag som ska stå till förfogande för 
utgifterna från EGFJ.

till de belopp som anges i punkt 1 ska 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 och på grundval 
av de uppgifter som avses i den 
lagstiftningen, ges befogenhet att fastställa 
det nettoanslag som ska stå till förfogande 
för utgifterna från EGFJ.

Or. de

Ändringsförslag 283
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utgifter för administration och personal
som medlemsstaterna och stödmottagare 
som får stöd från EGFJ ådrar sig ska inte
bäras av EGFJ.

De utgifter som medlemsstaterna ådrar sig 
för de insatser som behövs för att 
bibehålla och utveckla metoder och 
tekniska hjälpmedel för information, 
sammankoppling, övervakning och 
kontroll av förvaltningen av de medel som 
används för att finansiera den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska bäras 
av EGFJ upp till ett belopp av 2 % av de 
nationella anslagen i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EU) [DP].

Or. it

Ändringsförslag 284
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De personalkostnader som förorsakas 
medlemsstaterna och stödmottagare som 
får stöd från EGFJ ska inte bäras av 
EGFJ.
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Or. it

Ändringsförslag 285
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrollorganen eller de 
tjänsteleverantörer som bemyndigats att 
representera dem ska utan kostnad kunna 
rekvirera sådana satellitbilder från 
kommissionen.

Kommissionen och/eller medlemsstaterna 
ska förvärva dessa satellitbilder som
kontrollorganen eller de tjänsteleverantörer 
som bemyndigats att representera dem 
sedan kan rekvirera utan kostnad.

Or. it

Ändringsförslag 286
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska dock fortsätta att äga 
bilderna och ska få dem tillbaka när 
arbetet är slutfört. Den får också tillse att 
det utförs arbete för att förbättra teknikerna 
och arbetsmetoderna för att kontrollera 
jordbruksarealer genom fjärranalyser.

Kommissionen och/eller medlemsstaterna 
ska dock fortsätta att äga bilderna. De får 
också tillse att det utförs arbete för att 
förbättra teknikerna och arbetsmetoderna 
för att kontrollera jordbruksarealer genom 
fjärranalyser.

Or. it

Ändringsförslag 287
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som finansieras i enlighet med 
artikel 6 c ska syfta till att ge 
kommissionen medel för att förvalta 
unionens jordbruksmarknader globalt sett, 
att säkerställa jordbruksekonomisk 
övervakning av jordbruksmark och 
grödoförhållanden för att möjliggöra 
beräkningar, i synnerhet med avseende på 
avkastning och jordbruksproduktion, att 
internationellt sprida tillgången till sådana 
beräkningar, såsom inom initiativ som 
samordnas av FN-organisationer eller 
andra internationella organ, att bidra till 
världsmarknadernas öppenhet och att 
säkerställa teknisk uppföljning av det 
agrometerologiska systemet.

Åtgärderna som finansieras i enlighet med 
artikel 6 c ska syfta till att ge 
kommissionen medel för att förvalta 
unionens jordbruksmarknader globalt sett, 
att säkerställa jordbruksekonomisk och 
jordbruksekologisk övervakning av 
jordbruks- och skogsbruksmark och 
jordbruksresurserna och 
grödoförhållanden för att möjliggöra 
beräkningar, exempelvis med avseende på 
avkastning, resurseffektivitet och 
långsiktig jordbruksproduktion, att 
internationellt sprida tillgången till sådana 
beräkningar, såsom inom initiativ som 
samordnas av FN-organisationer eller 
andra internationella organ, att bidra till 
världsmarknadernas öppenhet och att 
säkerställa teknisk uppföljning av det 
agrometerologiska systemet.

Or. en

Motivering

Livsmedelsproduktionssystemen baserar sig på ändliga naturresurser, exempelvis mark. Vi 
måste därför garantera tillgång till uppgifter om dessa resurser, så att vi kan utvärdera i hur 
stor utsträckning den reformerade politiken möter utmaningarna med en tryggad 
livsmedelsförsörjning på lång sikt. Det är sålunda fråga om att utvärdera vad man får för 
allmänhetens pengar. Dessa uppgifter bör också täcka jord- och skogsbruksmark, eftersom 
det finns stora utmaningar i fråga om bland annat klimatförändringarna och skogsbränder.

Ändringsförslag 288
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som finansieras i enlighet med 
artikel 6 c rör framför allt insamling eller 
köp av den information som krävs för 
genomförande och övervakning av den 

Åtgärderna som finansieras i enlighet med 
artikel 6 c rör framför allt insamling eller 
köp av den information som krävs för 
genomförande och övervakning av den 
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gemensamma jordbrukspolitiken, däribland 
uppgifter från satellitövervakning och 
meteorologiska uppgifter, skapande av en 
infrastruktur för geografiska data samt en 
webbplats, särskilda undersökningar om 
klimatfrågor och aktualisering av 
agrometeorologiska och ekonometriska 
modeller. Vid behov ska dessa åtgärder 
genomföras i samarbete med nationella 
laboratorier och organ.

gemensamma jordbrukspolitiken, däribland 
uppgifter från satellitövervakning och 
meteorologiska uppgifter, skapande av en 
infrastruktur för geografiska data samt en 
webbplats, särskilda undersökningar om 
klimatfrågor, övervakning av 
markkvaliteten och markens funktioner, 
till exempel undersökningarna om 
markanvändning och växttäcke (Lucas)
och aktualisering av agrometeorologiska 
och ekonometriska modeller. Vid behov 
ska dessa åtgärder genomföras i samarbete 
med nationella laboratorier och organ.

Or. en

Motivering

Denna reform kan eventuellt ge upphov till att allmänna medel investeras i ett paradigmskifte 
inom livsmedelproduktionen. Livsmedelsproduktionssystemen baserar sig på ändliga 
naturresurser, exempelvis mark. Vi måste därför garantera tillgång till uppgifter om dessa 
resurser, så att vi kan utvärdera i hur stor utsträckning den reformerade politiken möter 
utmaningarna med en tryggad livsmedelsförsörjning på lång sikt. Det är sålunda fråga om att 
utvärdera vad man får för allmänna medel.

Ändringsförslag 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de årliga tak som 
fastställs i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[MFF] för finansiering av 
marknadsrelaterade utgifter och direktstöd 
inte överskrids, ska en justeringsgrad av 
direktstöden fastställas när prognoserna för 
finansieringen av de ovannämnda 
åtgärderna under detta undertak för ett visst 
budgetår, tyder på att det tillämpliga årliga 
taket kommer att överskridas.

1. För att säkerställa att de årliga tak som 
fastställs i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[MFF] för finansiering av 
marknadsrelaterade utgifter och direktstöd 
inte överskrids, ska en justeringsgrad av 
direktstöden fastställas när prognoserna för 
finansieringen av de ovannämnda 
åtgärderna under detta undertak för ett visst 
budgetår, tyder på att det tillämpliga årliga 
taket, med beaktande av en marginal på 
300 000 000 EUR under det taket, 
kommer att överskridas.
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Or. en

Motivering

Den marginal på 300 miljoner euro som finns som undertak inom ramen för Europeiska 
garantifonden för jordbruket finns där för att fungera som en säkerhetsbuffert då det gäller 
att förvalta fondens budget och vi ska undvika att avskaffa denna säkerhetsmekanism.

Ändringsförslag 290
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Senast den 1 december får rådet, på 
förslag av kommissionen, på grundval av 
de nya uppgifter som kommit till dess 
kännedom, anpassa den justeringsgrad för 
direktstöden som fastställts enligt 
punkterna 2 eller 3.

(4) Om nya och väsentliga uppgifter 
skulle framkomma efter det att beslut som 
avses i punkterna 2 eller 3 har antagits 
får kommissionen på grundval av dessa 
uppgifter senast den 1 december anpassa 
den justeringsgrad för direktstöden som 
fastställts enligt punkterna 2 eller 3 genom 
genomförandeakter utan att tillämpa det 
förfarande som avses i artikel 112.2 eller 
112.3. 

Or. de

Ändringsförslag 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Innan denna artikel tillämpas ska man 
först överväga att använda den reserv för 
kriser i jordbrukssektorn som avses i 
punkt 14 i det interinstitutionella avtalet 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 

utgår
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förvaltning.

Or. de

Ändringsförslag 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Innan denna artikel tillämpas ska man 
först överväga att använda den reserv för 
kriser i jordbrukssektorn som avses i 
punkt 14 i det interinstitutionella avtalet 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning.

utgår

Or. en

Motivering

Det får inte finnas några utgifter utanför budgeten. Om en kris uppstår bör den lösas inom 
ramen för budgeten och därför finns det inget behov av punkt 6 i denna artikel.

Ändringsförslag 293
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Innan denna artikel tillämpas ska man 
först överväga att använda den reserv för 
kriser i jordbrukssektorn som avses i 
punkt 14 i det interinstitutionella avtalet 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning.

utgår
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Or. lv

Ändringsförslag 294
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Innan denna artikel tillämpas ska man 
först överväga att använda den reserv för
kriser i jordbrukssektorn som avses i punkt 
14 i det interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning.

(6) Innan förslaget lämnas in i enlighet 
med punkt 2 ska kommissionen 
kontrollera om förutsättningarna för att 
använda den reserv för kriser i 
jordbrukssektorn som avses i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning uppfylls, och, om så är fallet, 
ska den lägga fram ett förslag i detta 
avseende.

Or. de

Motivering

Det bör garanteras att budgetdisciplinen inte används som ett substitut för reserven för 
krisförvaltning, när extraordinär marknadsutveckling leder till ökade förväntade utgifter för 
åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 159 om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det då budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas en risk för att det 
belopp som avses i artikel 16 för budgetår 
N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet eller för rådet föreslå de åtgärder som 

2. Om det då budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas en risk för att det 
belopp som avses i artikel 16 för budgetår 
N, med hänsyn till den marginal som 
avses i artikel 25.1 i denna förordning, 
kommer att överskridas, ska kommissionen 
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behövs för att säkerställa att detta belopp 
inte överskrids.

för Europaparlamentet och rådet eller för 
rådet föreslå de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att detta belopp inte överskrids.

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 25.1 om att på nytt ta med marginalen för 
undertaket inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket bör en hänvisning till 
detta också tas med i artikel 26.2 såsom i den nuvarande förordningen 1290/2005.

Ändringsförslag 296
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Närhelst kommissionen bedömer att det 
finns en risk att det belopp som avses i 
artikel 16 kan komma att överskridas och 
den inte har möjlighet att inom ramen för 
sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder 
för att råda bot på situationen, ska 
kommissionen för att se till att beloppet 
inte överskrids föreslå andra åtgärder. 
Beslut om dessa åtgärder ska fattas av 
rådet på grundval av artikel 43.3 i 
fördraget eller av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av artikel 43.2 i 
fördraget.

(3) Närhelst kommissionen bedömer att det 
finns en risk att det belopp som avses i 
artikel 16 kan komma att överskridas och 
den inte har möjlighet att inom ramen för 
sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder 
för att råda bot på situationen, ska 
kommissionen för att se till att beloppet 
inte överskrids föreslå andra åtgärder. 
Beslut om dessa åtgärder ska fattas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 43.2 i fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 297
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Ingen dubbel finansiering

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx 
får utgifter som finansieras genom 
EJFLU inte beviljas någon annan 
finansiering genom EU:s budget.

Or. pl

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra texten överensstämmande med förändringarna i 
avdelning II kapitel 1 i förordning (EU) nr […] [DP] och artikel 100 i denna förordning. 
Medlemsstaterna får öronmärka outnyttjade medel från direkta stödsystem samt medel från 
avdrag och avstängning för att användas som ytterligare stöd för EJFLU-finansierade 
åtgärder.

Ändringsförslag 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx 
får utgifter som finansieras genom EJFLU 
inte beviljas någon annan finansiering 
genom EU:s budget.

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
kapitel 2 i avdelning III i förordning (EU) 
nr DP/2012 och artikel 30.2 i förordning 
(EU) nr RD/xxx får utgifter som 
finansieras genom EJFLU inte beviljas 
någon annan finansiering genom EU:s 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx
får utgifter som finansieras genom EJFLU 
inte beviljas någon annan finansiering 
genom EU:s budget.

Utom när det gäller stöd enligt artikel 29 
och artikel 30 i förordning EJFLU/2012 
som inte ska påverka betalningar enligt 
artikel 2 i avdelning III i förordning 
DP/2012 får utgifter som finansieras 
genom EJFLU inte beviljas någon annan 
finansiering genom EU:s budget.

Or. de

Ändringsförslag 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx 
får utgifter som finansieras genom EJFLU 
inte beviljas någon annan finansiering 
genom EU:s budget.

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 29 och 30.2 i förordning (EU) 
nr RD/xxx får utgifter som finansieras 
genom EJFLU inte beviljas någon annan 
finansiering genom EU:s budget.

Or. en

Motivering

Detta tillägg gör att åtgärder för ett miljövänligt jordbruk automatiskt kan få grönt stöd enligt 
det nya systemet under den första pelaren.

Ändringsförslag 301
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx 
får utgifter som finansieras genom EJFLU 
inte beviljas någon annan finansiering 
genom EU:s budget.

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artiklarna 29.2 och artikel 30.2 i 
förordning (EU) nr RD/xxx får utgifter 
som finansieras genom EJFLU inte beviljas 
någon annan finansiering genom EU:s 
budget.

Or. de

Motivering

Åtgärder i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) EJFLU/2012 bör också vara 
stödberättigande som åtgärder i förordning (EU) DP/2012.

Ändringsförslag 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

Or. es

Motivering

En procentsats på 7 procent stämmer bättre överens med den takt i vilken förskott, 
utbetalningar och återbetalningar sker och minskar medlemsstaternas likviditetsbehov.
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Ändringsförslag 303
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

(1) Kommissionen ska, efter beslutet om
antagande av ett 
landsbygdsutvecklingsprogram, betala ett 
belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för hela programperioden. 
Denna förhandsfinansiering ska utgöra 7 %
av EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet. Den får delas upp i högst 
tre delbetalningar beroende på tillgängliga 
budgetmedel. Den första delbetalningen 
ska utgöra 2 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet.

Or. de

Ändringsförslag 304
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

Or. lv

Ändringsförslag 306
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

Or. pt
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Ändringsförslag 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet.

Or. es

Ändringsförslag 308
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet om inte medlemsstaten inom 
två månader efter beslutet meddelar 
kommissionen att den inte vill ha någon 
förhandsfinansiering. Denna 
förhandsfinansiering ska utgöra 4 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet. Den får delas upp i högst 
tre delbetalningar beroende på tillgängliga 
budgetmedel. Den första delbetalningen 
ska utgöra 2 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet.
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Or. en

Motivering

Även om många medlemsstater är beroende av förhandsfinansiering för att kunna inleda sina 
program kan man inte dra några generella slutsatser av detta. Trycket på budgeten skulle 
lätta om en medlemsstat som föredrar att inte få förhandsfinansiering kunde tacka nej till det 
och på så sätt frigöra medel för andra medlemsstater (procentsatsen på 4 % som 
kommissionen fastställt bör ökas i sådana fall).

Ändringsförslag 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s 
bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet om inte den berörda 
medlemsstaten inom två månader efter 
beslutet meddelar kommissionen att den 
inte vill ha någon förhandsfinansiering. 
Denna förhandsfinansiering ska utgöra 4 % 
av EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet. Den får delas upp i högst 
tre delbetalningar beroende på tillgängliga 
budgetmedel. Den första delbetalningen 
ska utgöra 2 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet.

Or. en

Motivering

För att lätta på trycket på medlemsstaternas budgetar ska de som inte behöver något förskott 
för att inleda sina program kunna tacka nej till det så att de kan förvalta finansiering av sin 
landsbygdsutveckling på ett mer effektivt sätt.

Ändringsförslag 310
Robert Dušek
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel.

Or. en

Ändringsförslag 311
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan besluta sig för 
att inte utnyttja den förhandsfinansiering 
som fastslagits i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 313
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mellanliggande betalningarna ska 
göras för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram. De ska 
beräknas genom att den 
medfinansieringsnivå som gäller för varje 
åtgärd tillämpas på de offentliga utgifter 
som hänför sig till denna åtgärd.

1. De mellanliggande betalningarna ska 
göras för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram. De ska 
beräknas genom att den 
medfinansieringsnivå som gäller för varje 
åtgärd tillämpas på de offentliga utgifter 
som hänför sig till denna åtgärd eller de 
totala stödberättigande offentliga eller 
privata utgifterna.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En utgiftsdeklaration underskriven av 
det godkända utbetalande organet enligt 

a) En månatlig utgiftsdeklaration 
underskriven av det godkända utbetalande 
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artikel 102.1 c har kommit in till 
kommissionen.

organet enligt artikel 102.1 c har kommit in 
till kommissionen.

Or. es

Motivering

Vi föreslår att utgiftsdeklarationerna för EJFLU och återbetalningarna görs enligt samma 
system som för EGFJ 2000–2006 (artiklarna 17 och 18 för EGFJ och artikel 36 för EJFLU).
På så sätt skulle systemet förenklas.

Ändringsförslag 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för ett 
landsbygdsutvecklingsprogram som inte 
har använts för utbetalning av 
förhandsfinansiering eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 35.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av en medlemsstats
budgetåtagande som inte har använts för 
utbetalning av förhandsfinansiering eller 
för mellanliggande betalningar eller för 
vilken ingen utgiftsdeklaration som 
uppfyller kraven i artikel 35.3 har kommit 
in till kommissionen senast den 
31 december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt 
återtas av kommissionen.

Or. es

Motivering

Automatiskt återtagande av medel enligt EJFLU bör göras på medlemsstatsnivå i stället för 
på programnivå (artikel 37.1), såsom framgår av förslaget, eftersom detta skulle förenkla 
förvaltningen.

Ändringsförslag 316
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) De medlemsstater som på grund av 
en federalistisk/regional statsindelning 
har flera olika program för 
landsbygdsutveckling får använda de 
belopp som inte har använts före den 
31 december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet gjordes för ett eller fler 
program för landsbygdsutveckling för att 
kompensera för de belopp från andra 
program för landsbygdsutveckling som 
har överskridit denna gräns. Om det efter 
kompensationen skulle finnas belopp kvar 
att utbetala ska dessa proportionerligt 
avsättas för de program för 
landbygdsutveckling som ligger efter med 
betalningarna.

Or. de

Ändringsförslag 317
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De medlemsstater som har mer än ett 
program för landsbygdsutveckling får 
använda de belopp som inte har använts 
före den 31 december det andra året efter 
det år då budgetåtagandet gjordes för ett 
eller fler program för 
landsbygdsutveckling för att kompensera 
för de belopp från andra program för 
landsbygdsutveckling som har överskridit 
denna gräns. Om det efter 
kompensationen skulle finnas belopp kvar 
att utbetala ska dessa proportionerligt 
avsättas för de program för 
landbygdsutveckling som ligger efter med 
betalningarna.
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Or. pt

Ändringsförslag 318
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De medlemsstater som har mer än ett 
program för landsbygdsutveckling får 
använda de belopp som inte har använts 
före den 31 december det andra året efter 
det år då budgetåtagandet gjordes för ett 
eller fler program för 
landsbygdsutveckling för att kompensera 
för de belopp från andra program för 
landsbygdsutveckling som har överskridit 
denna gräns. Om det efter 
kompensationen skulle finnas belopp kvar 
att utbetala ska dessa proportionerligt 
avsättas för de program för 
landbygdsutveckling som ligger efter med 
betalningarna.

Or. pt

Ändringsförslag 319
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den del av budgetåtagandena som rör 
det stöd som avses i artikel 37.1 b och c i 
förordning (EU) nr [...] 
[landsbygdsutveckling].

Or. fr
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Ändringsförslag 320
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Den del av ett budgetåtagande för ett 
landsbygdsutvecklingsprogram som inte 
har använts för utbetalning av 
förhandsfinansiering eller för 
mellanliggande betalningar eller för 
vilken ingen utgiftsdeklaration som 
uppfyller kraven i artikel 35.3 har kommit 
in till kommissionen senast den 31 
december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt 
återtas av kommissionen.
Återtagandeförfarandet ska emellertid 
inte gälla budgetåtagandet för 2014.
För återtagandeförfarandet ska en 
sjättedel av åtagandet för 2014 läggas till 
vart och ett av budgetåtagandena för 
2015–2020.

Or. it

Ändringsförslag 321
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Avdelning IV – kapitel II – avsnitt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Ändringsförslag 322
Giovanni La Via
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Förslag till förordning
Avdelning IV – kapitel II – avsnitt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 38 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Budgetåtaganden

Det kommissionsbeslut om antagande av 
förteckningen över projekt till vilka priset 
för innovativt, lokalt samarbete ska delas
ut som avses i artikel 58.4 i förordning 
(EU) nr RD/xxx ska utgöra ett 
finansieringsbeslut i den mening som 
avses i artikel [75.2] i förordning (EU) 
nr FR/xxx. När kommissionen antagit det 
beslut som avses i första stycket ska den 
fastställa budgetåtaganden för varje 
medlemsstat för totalbeloppen för de 
priser som beviljats projekten i den 
berörda medlemsstaten inom den gräns 
som avses i artikel 51.2 i förordning (EU) 
nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 324
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Utbetalningar till medlemsstaterna

1. Kommissionen ska inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 35 göra utbetalningar för att 
ersätta de utgifter som de godkända 
utbetalande organen har haft i samband 
med utdelandet av de priser som avses i 
detta avsnitt, inom de budgetramar som 
står till förfogande för de berörda 
medlemsstaternas åtaganden.
2. För varje utbetalning ska en 
utgiftsdeklaration underskriven av det 
godkända utbetalande organet enligt 
artikel 102.1 c ha översänts till 
kommissionen.
3. De godkända utbetalande organen ska 
upprätta och till kommissionen 
översända, direkt eller via 
samordningsorganet om ett sådant har 
utsetts, utgiftsdeklarationer för priset för 
innovativt, lokalt samarbete, med den 
periodicitet som fastställs av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.
Utgiftsdeklarationerna ska täcka de 
utgifter som de godkända utbetalande 
organen har haft under varje berörd 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 325
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Automatiskt återtagande för priset för 

innovativt, lokalt samarbete
De belopp som avses i artikel 38 andra 
stycket som inte har använts för 
ersättning av medlemsstaterna såsom 
fastställs i artikel 39 eller för vilka ingen 
utgiftsdeklaration som uppfyller villkoren 
i den artikeln har kommit in till 
kommissionen för utgifter som betalats 
senast den 31 december det andra året 
efter det år då budgetåtagandet gjordes, 
ska automatiskt återtas av kommissionen.
Artikel 37.3, 37.4 och 37.5 ska gälla i 
tillämpliga delar.

Or. en

Ändringsförslag 326
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att reglera de finansiella verkningarna i 
förhållande till förseningens längd ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 rörande 
regler för att minska betalningarna i 
förhållande till hur långt utanför den 
angivna betalningsperioden som 
betalningen görs.

För att reglera de finansiella verkningarna i 
förhållande till förseningens längd ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 111 rörande 
regler för att minska betalningarna i 
förhållande till hur långt utanför den 
angivna betalningsperioden som 
betalningen görs. Denna punkt ska inte 
tillämpas då medlemsstaten är oskyldig till 
förseningen.

Or. en
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Ändringsförslag 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 328
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. en

Motivering

De utbetalande organen ska inte vara ansvariga för dröjsmålsräntan. Utbetalande organ 
drabbas redan av finansiella korrigeringar om betalningen är försenad, och dröjsmålsräntan 
skulle innebära ett dubbelt straff. Det kan finnas många giltiga orsaker till sena betalningar, 
och orsakerna kan ligga utanför de utbetalande organens kontroll.

Ändringsförslag 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 332
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

utgår

Or. ro

Motivering

Denna bestämmelse skulle begränsa medlemsstaternas befogenheter att förvalta sina 
nationella budgetar.

Ändringsförslag 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de betala 
dröjsmålsränta till stödmottagarna.
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Or. es

Motivering

Kommissionen anser att stödmottagarna måste få de belopp som de tilldelats inom de 
tidsfrister som fastställts i EU:s lagstiftning. Vi förstår vad kommissionen strävar efter, men 
den tillämpliga nationella lagen måste respekteras. Vi anser därför att vederbörlig hänsyn 
bör tas till detta i ordalydelsen i EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de betala 
dröjsmålsränta till stödmottagarna.

Or. es

Motivering

Den tillämpliga nationella lagstiftningen måste respekteras.

Ändringsförslag 336
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna.

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista 
möjliga betalningsdatum ska de från den 
nationella budgeten betala dröjsmålsränta 
till stödmottagarna. Denna punkt ska inte 
tillämpas då medlemsstaten är oskyldig till 
förseningen.

Or. en
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Ändringsförslag 337
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de 
exceptionella fall samt de fall av force 
majeure då stödmottagarna inte ska 
erläggas dröjsmålsränta om stödet har 
betalats ut senare än det betalningsdatum 
som fastställts i EU:s lagstiftning.

Or. lt

Ändringsförslag 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En eller flera av de centrala 
komponenterna i det nationella 
kontrollsystemet i fråga existerar inte eller 
fungerar inte på grund av de konstaterade 
bristernas allvarliga eller ihållande 
karaktär, eller så drivs inte oegentliga 
betalningar in med nödvändig omsorg.

a) En eller flera av de centrala 
komponenterna i det nationella 
kontrollsystemet i fråga existerar inte eller 
fungerar inte på grund av de konstaterade 
bristernas allvarliga eller ihållande 
karaktär.

Or. fr

Ändringsförslag 339
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 44



PE492.777v02-00 136/182 AM\910033SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in
i tid.

Or. bg

Ändringsförslag 340
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. en
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Ändringsförslag 341
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. lv

Ändringsförslag 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
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lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. de

Ändringsförslag 343
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. sk

Ändringsförslag 344
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. pt

Ändringsförslag 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 44 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.
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Or. de

Ändringsförslag 346
Julie Girling, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 44 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår 
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. en

Motivering

Det är orimligt och onödigt att ställa in betalningarna om statistiken lämnas in för sent och 
artikeln bör därför strykas.

Ändringsförslag 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 
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inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
i tid.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle betalningar till de utbetalande organen ställas in om det 
utbetalande organet inte lämnat statistik över kontrollerna till kommissionen inom fastställda 
tidsfrister. Det är ett onödigt straff.

Ändringsförslag 348
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 44 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Inställande av utbetalningar vid sen 

inlämning
När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in 
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i tid.

Or. pt

Ändringsförslag 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts i enlighet 
med artikel 61 samt resultaten av dessa 
och en medlemsstat lämnar in uppgifterna 
för sent, får kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och de 
detaljerade bestämmelser som antagits på 
grundval av artikel 48.5, och med 
vederbörlig hänsyn tagen till tidsfristens 
längd, ställa in de månadsbetalningar som 
avses i artikel 18 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 35 för vilka 
de relevanta statistiska uppgifterna inte har 
lämnats in i tid, förutom vid force majeure 
och vid exceptionella omständigheter.

Or. es

Motivering

Vederbörlig hänsyn bör tas till omständigheter då det är svårt att samla in och 
vidarebefordra information. Proportionalitetsprincipen måste också respekteras både med 
hänsyn till tidsfristens längd och till de berörda betalningarna.

Ändringsförslag 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

I de fall sektorslagstiftningen inom 
jordbruket kräver att medlemsstaterna 
inom en specifik tidsperiod ska lämna 
information om antalet kontroller som 
utförts enligt artikel 61 och resultaten av 
dessa och i de fall en medlemsstat lämnar 
in uppgifterna för sent, får kommissionen, i 
enlighet med proportionalitetsprincipen, 
med beaktande av förseningens längd och 
i enlighet med de närmare bestämmelser 
som den har antagit i enlighet med 
artikel 48.5, ställa in de månadsbetalningar 
som avses i artikel 18 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 35 för vilka de relevanta statistiska 
uppgifterna inte har lämnats in i tid.
Kommissionen ska i synnerhet ta hänsyn 
till om det påverkar beviljandet av 
ansvarsfrihet för budgeten eller inte att 
uppgifterna lämnades in för sent.

Or. en

Motivering

Betalningarna ska endast ställas in om det finns en risk för att den årliga mekanismen för 
beviljande av ansvarsfrihet äventyras. Här krävas det största möjliga proportionalitet.

Ändringsförslag 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
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kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid förutsatt att alla förordningar och 
instruktioner rörande denna information 
är klara och tillgängliga när 
medlemsstaterna inrättar databaserna.

Or. en

Ändringsförslag 352
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid. Detta förutsätter att kommissionen 
har gett medlemsstaterna tillgång till alla 
uppgifter, blanketter och upplysningar 
som krävs för att ta fram de statistiska 
uppgifterna i tillräckligt god tid före 
referensperiodens början.

Or. de

Motivering

Kommissionen måste ge medlemsstaterna tillgång till de blanketter och upplysningar som 
krävs i tillräckligt god tid före referensperiodens början.
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Ändringsförslag 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid, förutom vid force majeure och vid 
exceptionella omständigheter och med 
respekt för proportionalitetsprincipen.

Or. es

Ändringsförslag 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid, men inte förrän medlemsstaten först 
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meddelats skriftligen om sanktionerna.

Or. ro

Ändringsförslag 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa iakttagandet av 
proportionalitetsprincipen vid 
tillämpningen av artikel 44 ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
111 med regler om

utgår

(a) förteckningen över åtgärder som 
omfattas av artikel 44,
(b) storleken och längden på inställandet 
av utbetalningarna enligt den artikeln,
(c) villkoren för att avbryta inställandet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt till följd av att artiklarna 42.2 och 44 utgår.

Ändringsförslag 356
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
uppgifter om den skyldighet som 
föreskrivs i artikel 46 samt även de 
särskilda villkor som gäller för de 

utgår
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uppgifter som ska bokföras i de 
utbetalande organens räkenskaper. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.

Or. lv

Ändringsförslag 357
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Regler om finansiering och redovisning 
av interventionsåtgärder i form av 
offentlig lagring och om andra utgifter 
som finansieras av EGFJ och EJFLU.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 358
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Villkor och bestämmelser för 
automatiska återtagandeförfaranden.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.
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Ändringsförslag 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Regler om den dröjsmålsränta som 
medlemsstaterna ska betala till 
stödmottagarna som avses i artikel 42.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Regler om den dröjsmålsränta som 
medlemsstaterna ska betala till 
stödmottagarna som avses i artikel 42.2.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt till följd av att artiklarna 42.2 och 44 utgår.

Ändringsförslag 361
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 111 för att fastställa följande:
a) Regler om finansiering och redovisning 
av interventionsåtgärder i form av 
offentlig lagring och om andra utgifter 
som finansieras av EGFJ och EJFLU.
b) Tillämpningsföreskrifter för 
automatiska återtagandeförfaranden.

Or. de

Motivering

Dessa beslut är inte rent tekniska och måste därför fattas genom delegerade rättsakter.

Ändringsförslag 362
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i god tid före kontrollen 
på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum. 
Tjänstemän från den berörda 
medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

Kommissionen ska i god tid före kontrollen 
på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum och 
ska samordna kontrollerna med syftet att 
minska inverkan på de utbetalande 
organen. Tjänstemän från den berörda 
medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska minska antalet 
kontroller på plats i medlemsstater där det 
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attesterande organet anser, vad gäller 
lagligheten och korrektheten i de 
underliggande transaktionerna, att 
felmarginalen är godtagbar.

Or. en

Motivering

De kontroller på ort och ställe som kommissionen gör ska minskas om kontrollen av 
lagligheten och korrektheten ger vid handen att felmarginalen är godtagbar. Förhoppningen 
är att detta kommer att minska de kostnader som hänger samman med dessa inspektioner.

Ändringsförslag 364
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska minska antalet 
kontroller på plats i medlemsstater där det 
attesterande organet anser, vad gäller 
lagligheten och korrektheten i de 
underliggande transaktionerna, att 
felmarginalen är godtagbar.

Or. en

Ändringsförslag 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska låta kommissionen 
ta del av alla uppgifter om oegentligheter 
och misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats och om de åtgärder som har 
vidtagits för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 

3. Medlemsstaterna ska låta kommissionen 
ta del av alla uppgifter om oegentligheter 
som har konstaterats och om de åtgärder 
som har vidtagits för att driva in belopp 
som felaktigt har betalats ut till följd av 
sådana oegentligheter och bedrägerier i 
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oegentligheter och bedrägerier i enlighet 
med avsnitt III i detta kapitel.

enlighet med avsnitt III i detta kapitel.

Or. en

Motivering

Det finns inget skäl till att explicit nämna bedrägerifall, eftersom de räknas som 
oegentligheter. Det finns en risk för onödig tilläggsrapportering om orden blir kvar.

Ändringsförslag 366
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 
kommissionens förfogande.

De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 
kommissionens förfogande. Sådana 
verifikationer/handlingar får bevaras i 
elektronisk form.

Or. de

Ändringsförslag 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 

De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 
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kommissionens förfogande. kommissionens förfogande. Sådana 
verifikationer får bevaras och sändas i 
elektronisk form.

Or. en

Ändringsförslag 368
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 som fastställer regler rörande

Or. de

Ändringsförslag 369
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) villkoren för hur de handlingar som 
det hänvisas till i artikel 51 ska bevaras, 
inklusive deras form, samt hur länge de 
ska bevaras.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med de genomförandebestämmelser som behövs för 
att genomföra föredragandens ändringsförslag 48.

Ändringsförslag 370
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art och omfattning samt den ekonomiska 
förlust som unionen lidit.

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art och omfattning, och de belopp som 
undantas ska beräknas utifrån en 
bedömning av den risk som överträdelsen 
medför för jordbruksfonderna.

Or. en

Motivering

Beräkningen av en korrigering av jordbruksfonderna bör grunda sig på en utvärdering av 
den aktuella risken för jordbruksfonderna och inte på en schablonkorrigering som kan leda 
till att storleken på de belopp som undantas blir snedvridet.

Ändringsförslag 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art och omfattning samt den ekonomiska 
förlust som unionen lidit.

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art, och de belopp som undantas ska 
beräknas utifrån en bedömning av den 
risk som överträdelsen medför för 
jordbruksfonderna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar föredragandens ändringsförslag 52.

Ändringsförslag 373
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art och omfattning samt den ekonomiska 
förlust som unionen lidit.

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska undantas med hänsyn 
till hur stor bristen på överensstämmelse är. 
Kommissionen ska beakta överträdelsens 
art och omfattning samt den ekonomiska 
förlust som unionen lidit. Under inga 
omständigheter får de belopp som 
undantagits vara större än den risk för 
jordbruksfonderna som det attesterande 
organet uttryckt om de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.

Or. en

Ändringsförslag 374
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska grunda sina 
finansiella korrigeringar på konstaterade 
enskilda fall av oriktigheter och ta hänsyn 
till hur systembetingad oriktigheten är för 
att bedöma huruvida det ska göras en 
korrigering med ett fast belopp eller en 
extrapolerad korrigering.
Korrigeringar med fasta belopp ska bara 
göras när det på grund av ärendets 
karaktär är omöjligt att antingen 
fastställa den konstaterade oriktighetens 
omfattning och belopp eller att 
extrapolera det belopp som ska 
korrigeras.

Or. en

Motivering

Korrigeringar med fasta belopp ska vara en sista utväg, eftersom det inte finns något sätt att 
fastställa omfattningen av eller beloppet på skillnaden.

Ändringsförslag 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska grunda sina 
finansiella korrigeringar på konstaterade 
enskilda fall av oriktigheter och ta hänsyn 
till hur systembetingad oriktigheten är för 
att bedöma huruvida det ska göras en 
korrigering med ett fast belopp eller en 
extrapolerad korrigering.
Korrigeringar med fasta belopp ska bara 
göras när det på grund av ärendets 
karaktär är omöjligt att antingen 
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fastställa den konstaterade oriktighetens 
omfattning och belopp eller att 
extrapolera det belopp som ska 
korrigeras.

Or. en

Motivering

Tillägget är viktigt för att garantera att korrigeringar med fasta belopp endast används som 
en sista utväg. Den metod som föredras bör grunda sig på enskilda fall av oriktigheter.

Ändringsförslag 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen innan denna
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till 
kommissionen som ska beakta 
rekommendationerna i rapporten innan 
den fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag. Kommissionen ska 
motivera sitt beslut om den beslutar att 
inte följa rekommendationerna i 
rapporten.

Or. en

Motivering

Om kommissionen beslutar att inte beakta det attesterande organets beslut måste den 
motivera sitt beslut.

Ändringsförslag 377
Alfreds Rubiks
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Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen innan denna 
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader och för 
att avge ett gemensamt yttrande. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen innan denna 
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Or. lv

Ändringsförslag 378
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen innan denna 
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader. 
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen som ska 
acceptera resultatet innan denna fattar ett 
eventuellt beslut om finansieringsavslag.

Or. en

Ändringsförslag 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kontroll av överensstämmelse enligt 
artikel 54 när det gäller de åtgärder som 
ska vidtas i samband med att beslutet antas 
och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna och de tidsfrister som 
ska iakttas samt även det 
förlikningsförfarande som föreskrivs i den 
artikeln, inklusive inrättandet av 
förlikningsorganet, dess uppgifter, 
sammansättning och arbetsprocedurer.

(b) kontroll av överensstämmelse enligt 
artikel 54 när det gäller de åtgärder som 
ska vidtas i samband med att beslutet antas 
och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, graden av 
samfinansieringskorrigeringar som ska 
göras och de tidsfrister som ska iakttas 
samt även det förlikningsförfarande som 
föreskrivs i den artikeln, inklusive 
inrättandet av förlikningsorganet, dess 
uppgifter, sammansättning och 
arbetsprocedurer.

Or. en

Motivering

De fasta beloppen för de finansiella korrigeringarna har en sådan ekonomisk betydelse att de 
bör fastställas i lagstiftningen och inte i kommissionens riktlinjer, såsom är fallet för 
närvarande.

Ändringsförslag 380
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

(1) För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det 
att en kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en oegentlighet 
har förekommit och i förekommande fall 
mottagits av det utbetalande organ eller 
det andra organ som svarar för 
indrivningen. Motsvarande belopp ska 
samtidigt registreras i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.
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Or. de

Ändringsförslag 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det 
att dessa först dokumenterades i en
kontrollrapport eller liknande dokument, 
eller i tillämpliga fall från det att en sådan 
rapport eller liknande dokument har
mottagits av det utbetalande organet eller 
av organet som ansvarar för 
indrivningen. Motsvarande belopp ska då 
begäran inlämnas registreras i det 
utbetalande organets liggare över 
fordringar.

Or. fr

Ändringsförslag 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det
att en kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en oegentlighet
har begåtts, har godkänts och i 
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fordringar. förekommande fall mottagits av det 
utbetalande organ eller det andra organ 
som svarar för indrivningen. Motsvarande 
belopp ska vid tidpunkten för 
återbetalning registreras i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga när indrivningen kan inledas samt att 
förlänga den tidsfrist för när utbetalande organ måste kräva indrivning från 12 till 
24 månader. Ändringsförslaget återinför också det gällande systemet, där 50 % av bördan för 
de belopp som inte indrivits för oegentligheter bärs av medlemsstaten och 50 % av EU:s 
budget (kommissionens förslag skulle innebära att medlemsstaterna står för dessa till 100 %).
Ändringsförslaget förlänger också tidsfristen med 50 % för indrivning i fall som ligger 
utanför det utbetalande organets inflytande.

Ändringsförslag 383
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det 
datum då den berörda nationella 
myndigheten fastställt de belopp som ska 
indrivas på grundval av en slutlig 
kontrollrapport eller en liknande 
handling, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, och ska registrera 
motsvarande belopp i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.

Or. it
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Ändringsförslag 384
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader efter det 
att den berörda nationella myndigheten 
fastställt de belopp som ska ersättas på 
grundval av den slutliga 
kontrollrapporten eller liknande 
dokument, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, och registrera motsvarande 
belopp i det utbetalande organets liggare 
över fordringar.

Or. pt

Ändringsförslag 385
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det
att en kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en oegentlighet
har begåtts, har godkänts och i 
förekommande fall mottagits av det 
utbetalande organ eller det andra organ 
som svarar för indrivningen. Motsvarande 
belopp ska vid tidpunkten för 
återbetalning registreras i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.
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Or. en

Ändringsförslag 386
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader efter det 
att den berörda nationella myndigheten 
fastställt de belopp som ska ersättas på 
grundval av den slutliga 
kontrollrapporten eller liknande 
dokument, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, och registrera motsvarande 
belopp i det utbetalande organets liggare 
över fordringar.

Or. pt

Ändringsförslag 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från den första
administrativa eller rättsliga rapporten
om att en sådan oegentlighet har begåtts 
och registrera motsvarande belopp i det 
utbetalande organets liggare över 
fordringar.
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Or. es

Ändringsförslag 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom 24 månader från det
att en kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en oegentlighet
har begåtts, har godkänts och i 
förekommande fall mottagits av det 
utbetalande organ eller det andra organ 
som svarar för indrivningen. Motsvarande 
belopp ska vid samma tidpunkt som 
återbetalning registreras i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.

Or. en

Ändringsförslag 389
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från och med
godkännandet av den första 
kontrollrapporten som redogör för en 
oegentlighet så som den definieras i 
artikel 1.2 i rådets förordning (EG, 
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Euratom) nr 2988/95 om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen, eller vid behov, från och med 
att det utbetalande organet eller det organ 
som är ansvarigt för upptäckten fått 
rapporten, och registrera motsvarande 
belopp i det utbetalande organets liggare 
över fordringar.

Or. lt

Ändringsförslag 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom två år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

Or. es

Ändringsförslag 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
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indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det 
medlemsstaten som får stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, medan unionens budget 
står för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. es

Motivering

Bestämmelserna i den nuvarande förordningen bör finnas kvar, enligt vilka den finansiella 
bördan delas enligt principen om gemensam förvaltning av medlen.

Ändringsförslag 392
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. en

Ändringsförslag 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %. Fördelningen av den 
ekonomiska börda som följer av utebliven 
indrivning ska tillämpas utan att detta 
påverkar kravet på att den berörda 
medlemsstaten måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. fr

Ändringsförslag 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga när indrivningen kan inledas samt att 
förlänga den tidsfrist för när utbetalande organ måste kräva indrivning från 12 till 
24 månader. Ändringsförslaget återinför också det gällande systemet, där 50 % av bördan för 
de belopp som inte indrivits för oegentligheter bärs av medlemsstaten och 50 % av EU:s 
budget (kommissionens förslag skulle innebära att medlemsstaterna står för dessa till 100 %).
Ändringsförslaget förlänger också tidsfristen med 50 % för indrivning i fall som ligger 
utanför det utbetalande organets inflytande.

Ändringsförslag 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det 
medlemsstaten som får stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, medan unionens budget 
står för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. es

Motivering

Bestämmelserna i den nuvarande förordningen bör finnas kvar, enligt vilka den finansiella 
bördan delas enligt principen om gemensam förvaltning av medlen.

Ändringsförslag 396
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. pt

Ändringsförslag 397
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. en
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Ändringsförslag 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det 
medlemsstaten som får stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning och EU:s budget för 
50 %, utan att detta påverkar kravet på att 
den berörda medlemsstaten måste fortsätta 
driva indrivningsförfarandena i enlighet 
med artikel 60.

Or. ro

Ändringsförslag 399
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. en
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Ändringsförslag 400
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning medan unionens budget 
ska stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

Or. pt

Ändringsförslag 401
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. fr

Ändringsförslag 403
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 404
Robert Dušek
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Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga när indrivningen kan inledas samt att 
förlänga den tidsfrist för när utbetalande organ måste kräva indrivning från 12 till 24 
månader. Ändringsförslaget återinför också det gällande systemet, där 50 % av bördan för de 
belopp som inte indrivits för oegentligheter bärs av medlemsstaten och 50 % av EU:s budget 
(kommissionens förslag skulle innebära att medlemsstaterna står för dessa till 100 %).
Ändringsförslaget förlänger också tidsfristen med 50 % för indrivning i fall som ligger 
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utanför det utbetalande organets inflytande.

Ändringsförslag 406
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 407
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om redan åsamkade och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in.

a) Om redan åsamkade och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in.
Detta villkor anses uppfyllt om det belopp 
som ska drivas in från stödmottagaren 
när det gäller en enskild utbetalning inte 
överstiger 300 euro.

Or. de

Motivering

Indrivning av småbelopp orsakar en icke oansenlig administrativ börda. För att värna om 
förhållandet mellan kostnader och nytta bör man därför avstå från att indriva belopp som 
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understiger en viss lägstanivå.

Ändringsförslag 408
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. es
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Ändringsförslag 410
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. lv

Ändringsförslag 411
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. fr

Ändringsförslag 412
Hynek Fajmon
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Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 413
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
10 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om 
oegentligheter eller försummelser som kan 
tillskrivas den berörda medlemsstatens 
förvaltning eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. lt

Ändringsförslag 414
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) erbjuda effektivt skydd mot bedrägeri, 
i synnerhet när det gäller områden med 
högre risknivå, och som ska fungera som 
avskräckande medel, med beaktande av 
åtgärdernas kostnader och fördelar samt 
även att de är proportionerligt stora,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) erbjuda effektivt skydd mot bedrägeri, 
i synnerhet när det gäller områden med 
högre risknivå, och som ska fungera som 
avskräckande medel, med beaktande av 
åtgärdernas kostnader och fördelar samt 
även att de är proportionerligt stora,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 416
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) förhindra onödiga miljökostnader 
och folkhälsokostnader, framför allt 
undvika finansiering av verksamheten 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som skapar 
merkostnader på andra politiska områden 
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inom EU:s budget, särskilt på miljö- och 
folkhälsoområdet.

Or. en

Motivering

Detta är principen för en effektiv budgetförvaltning av de allmänna medlen. Kostnaderna för 
skadlig verksamhet finansieras för närvarande av allmänna medel, antingen så att de täcks 
att andra sektorer i EU-budgeten eller av medlemsstaternas budget, eller täcks av 
konsumenten (till exempel kostnaderna för att avlägsna bekämpningsmedel och överflödiga 
näringsämnen från dricksvatten som läggs till vattenfakturen) som betalar både som 
skattebetalare och konsument.

Ändringsförslag 417
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Nya extra betalningssystem som 
skulle leda till extra system för kontroll av 
och påföljder för miljöanpassning måste 
undvikas eftersom det skulle leda till 
ytterligare komplexitet för 
förvaltningarna och mer byråkrati. 

Or. de

Ändringsförslag 418
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genom
genomförandeakter anta regler som syftar 
till att nå en enhetlig tillämpning av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 111 som syftar 
till att nå en enhetlig tillämpning av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel.
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Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 419
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det system som medlemsstaterna 
inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska 
inbegripa, om inte annat föreskrivs, 
systematiska administrativa kontroller av 
alla stödansökningar och dessa ska 
kompletteras med kontroller på plats.

1. Det system som medlemsstaterna 
inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska 
inbegripa, om inte annat föreskrivs, 
administrativa kontroller av 
stödansökningar och stödanspråk utifrån 
en riskbaserad strategi i enlighet med den
försäkringsnivå som krävs och dessa ska 
kompletteras med kontroller på plats i syfte 
att övervaka den inneboende risknivån, 
och antalet kontroller ska anpassas efter 
inneboende risker och kontrollrisker.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar ytterligare föredragandens ändringsförslag 61.
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Ändringsförslag 421
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det kontrollsystem som det hänvisas 
till i punkt 1 bör omfatta möjligheten att 
invända mot kontroller samt tidsfrister för 
att göra invändningar och undersöka 
dessa.

Or. pl

Ändringsförslag 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
största felen.

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man inriktar sig på de 
områden där risken för fel är störst.
När medlemsstaterna väljer stickprov för 
kontroller bör hänsyn tas till följande 
faktorer:
– De berörda beloppens storlek.
– Resultaten från tidigare revisioner av 
förvaltnings- och kontrollsystemen.
– Frivilligt deltagande i 
förvaltningssystem som godkänts på 
grundval av erkända internationella 
standarder.
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Or. en

Motivering

Kontrollerna bör vara mer riskinriktade. Förteckningen över faktorer bör hjälpa 
medlemsstaterna att överväga vad för slags kontroller som är ändamålsenliga på deras 
territorium.

Ändringsförslag 423
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
största felen.

(2) När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
områden där risken för fel är störst.
För att respektera 
proportionalitetsprincipen vid 
kontrollerna måste man ta hänsyn till 
följande:
– Storleken på affärerna.
– Resultaten från tidigare revisioner av 
förvaltnings- och kontrollsystemen.
– De berörda nationella myndigheternas 
tillförlitlighet vid kontroller.
– Frivilliga förvaltningssystem, som 
godkänts på grundval av erkända 
internationella normer.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram några nyttiga/betydelsefulla faktorer som kan utgöra en 
nödvändig utgångspunkt för att garantera att kontrollerna är proportionerliga.
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Ändringsförslag 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
största felen.

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
områden där risken för fel är störst.
För att respektera 
proportionalitetsprincipen vid 
kontrollerna måste man ta hänsyn till 
följande:
– De berörda beloppens storlek.
– Resultaten från tidigare revisioner av 
förvaltnings- och kontrollsystemen.
– Frivilligt deltagande i 
förvaltningssystem som godkänts på 
grundval av erkända internationella 
standarder.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag tar vi över föredragandens ändringsförslag 62, med undantag av den 
tredje strecksatsen som skapar förvirring och troligtvis kommer att skapa olika slag av dåligt 
definierade tilläggskrav.


