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Ändringsförslag 425
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det riskbaserade urvalet ska den 
ansvariga myndigheten inkludera risker 
för de offentliga medlen i EU:s budget 
och samt risker för miljön, folkhälsan och 
därtill hörande kostnader, i enlighet med 
artikel 60.

Or. en

Motivering

Principerna om budgeteffektivitet i finansieringen med offentliga medel innebär att risker för 
fonderna/EU:s budget ska omfatta kostnader för miljön och folkhälsan, bland annat 
kostnader till följd av sanering, återställande av miljö, bortskaffande av farligt/skadligt 
material och eventuell kompensation till dem som drabbats av kriser/föroreningar, däribland 
jordbrukare. EU bör inte finansiera jordbruk som är skadligt, eftersom skadorna på miljön 
och folkhälsan betalas dubbelt: dels via bidrag från den gemensamma jordbrukspolitiken, 
dels via offentliga medel.

Ändringsförslag 426
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med utarbetandet av det 
riskbaserade urvalet av jordbruk som ska 
kontrolleras får medlemsstaterna ta 
hänsyn till att ekologiska jordbruk har en 
inneboende lägre risk för 
miljöföroreningar och därför utgör en 
mindre risk för de offentliga medlen och 
EU:s budget.
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Or. en

Motivering

De utbetalande organen väljer ut inom vilka jordbruk efterlevnaden av tvärvillkoren 
(och/eller de framtida miljöanpassningsåtgärderna) ska kontrolleras. Vid urvalet av jordbruk 
som ska kontrolleras för miljörisker ska hänsyn tas till att de jordbruksekologiska tekniker 
som används inom ekologiskt jordbruk har en inneboende lägre risk (vad beträffar kostnader 
för miljön) för EU:s budget.

Ändringsförslag 427
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får minska antalet 
kontroller på plats om felmarginalen är 
godtagbar och om de befintliga 
förvaltnings- och kontrollsystemen 
fungerar korrekt. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 för att fastställa de närmare 
villkor och regler som medlemsstaterna 
ska tillämpa. Kommissionen ska dessutom 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 för att minska 
antalet kontroller på plats per år till 3 % 
av alla jordbrukare som lämnar in 
stödansökningar eller stödanspråk. 

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att minska antalet kontroller på plats när det finns en 
nedåtgående trend gällande antalet överträdelser. Detta gäller framför allt vid ändringar av 
bestämmelserna för det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

Ändringsförslag 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får minska antalet 
kontroller om felfrekvensen är godtagbar.

Or. en

Ändringsförslag 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får minska antalet 
kontroller på plats om felfrekvensen är 
godtagbar. De exakta villkoren och 
bestämmelserna ska fastställas genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 64 
i denna förordning.

Or. en

Motivering

Föredraganden behåller i sitt ändringsförslag 63 ordalydelsen ”befintliga förvaltnings- och 
kontrollsystemen fungerar korrekt”. Denna formulering är otydlig och kan medföra flera 
ytterligare krav som kan göra det svårt att minska antalet kontroller.

Ändringsförslag 430
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att försäkra sig om att kontrollerna 
utförs korrekt och effektivt samt att 
kontrollen av villkoren för 

utgår
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stödberättigande genomförs på ett 
effektivt, konsekvent och icke-
diskriminerande sätt som skyddar 
unionens finansiella intressen ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 rörande situationer när 
stödmottagare eller av dem utsedda 
representanter förhindrar att kontroller 
genomförs.

Or. lv

Ändringsförslag 431
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att detta kapitel 
tillämpas enhetligt i unionen. Sådana
regler kan framför allt gälla

Kommissionen ska ha befogenhet att anta
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 för att säkra att detta kapitel 
tillämpas enhetligt i unionen. Sådana
åtgärder kan gälla

Or. de

Motivering

Besluten i fråga är mer än ett rent tekniska beslut.

Ändringsförslag 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regler om det minsta antalet fysiska 
kontroller som krävs för att riskerna ska 
hanteras effektivt, samt även de villkor 

(b) Regler om det minsta antalet fysiska 
kontroller, som ska uppgå till 1 % för 
system som omfattas av funktionsdugliga 
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som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller göra 
färre kontroller i det fall medlemsstaten har
ett väl fungerande kontrollsystem och
godtagbara felfrekvenser,

integrerade administrations- och 
kontrollsystem eller, i andra fall, till det 
minsta antal som krävs för att riskerna ska 
hanteras effektivt, samt även de villkor 
som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller göra 
färre kontroller i det fall medlemsstaten har 
godtagbara felfrekvenser, inbegripet 
tidsfrister inom vilka kommissionen ska 
svara på en medlemsstats 
tillkännagivande att den har för avsikt att 
minska antalet fysiska kontroller.

Or. en

Motivering

En godtagbar felfrekvens bör vara tillräckligt för att bedöma huruvida en medlemsstat kan 
minska antalet kontroller. Det bör införas en tidsfrist inom vilken kommissionen kan lägga in 
veto när en medlemsstat har meddelat att den har för avsikt att minska antalet kontroller.

Ändringsförslag 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera ett korrekt och effektivt 
genomförande av kontrollerna och för att 
säkerställa att kontrollen av villkoren för 
stödberättigande sker på ett effektivt, 
samordnat och icke-diskriminerande sätt 
som skyddar unionens ekonomiska 
intressen ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 avseende 
bestämmelserna om minsta antal fysiska 
kontroller som behövs för att garantera en 
effektiv, proportionerlig och riskbaserad 
hantering av riskerna, liksom de villkor 
enligt vilka medlemsstaterna måste göra 
fler sådana kontroller, eller färre 
kontroller i det fall felfrekvenserna är 
godtagbara, inbegripet tidsfrister inom 
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vilka kommissionen ska svara på en 
medlemsstats tillkännagivande att den har 
för avsikt att minska antalet fysiska 
kontroller.

Or. en

Motivering

Föredraganden behåller i sitt ändringsförslag 63 ordalydelsen ”de tillämpade förvaltnings-
och kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt”. Denna formulering kan medföra 
flera ytterligare krav som kan göra det svårt att minska antalet kontroller. Det bör dessutom 
införas en tidsfrist inom vilken kommissionen ska svara medlemsstater som har för avsikt att 
minska antalet kontroller. Denna ändring bör dock vara i överensstämmelse med den 
genomförandemetod som har valts av föredraganden och som stöds av Europaparlamentet 
(ändringsförslaget bör alltså flyttas till delegerade akter).

Ändringsförslag 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regler om det minsta antalet fysiska 
kontroller som krävs för att riskerna ska 
hanteras effektivt, samt även de villkor 
som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller 
göra färre kontroller i det fall 
medlemsstaten har ett väl fungerande 
kontrollsystem och godtagbara 
felfrekvenser,

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden behåller i sitt ändringsförslag 63 ordalydelsen ”de tillämpade förvaltnings-
och kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt”. Denna formulering kan medföra 
flera ytterligare krav som kan göra det svårt att minska antalet kontroller. Det bör dessutom 
införas en tidsfrist inom vilken kommissionen ska svara medlemsstater som har för avsikt att 
minska antalet kontroller. Denna ändring bör dock vara i överensstämmelse med den 
genomförandemetod som har valts av föredraganden och som stöds av Europaparlamentet 
(ändringsförslaget bör alltså flyttas till delegerade akter). 
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Ändringsförslag 435
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) om de finansiella verkningarna av de 
fel (felfrekvensen) som upptäcks vid de 
slumpvisa kontrollerna på plats understeg 
2 % under vart och ett av de två 
föregående åren får medlemsstaterna 
minska antalet kontroller på plats med 
upp till 50 %,

Or. de

Motivering

De uttalanden som kommissionen gjort om minskningen/ökningen av antalet kontroller är 
väldigt vaga. Den grundläggande rättsakten måste specificera när kontrollfrekvensen bör 
ökas eller minskas.

Ändringsförslag 436
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) om de finansiella verkningarna av de
fel (felfrekvensen) som upptäcks vid de 
slumpvisa kontrollerna på plats översteg 
5 % under vart och ett av de två 
föregående åren ska medlemsstaterna 
minska antalet kontroller på plats med 
upp till 50 %,

Or. de
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Motivering

De uttalanden som kommissionen gjort om minskningen/ökningen av antalet kontroller är 
väldigt vaga. Den grundläggande rättsakten måste specificera när kontrollfrekvensen bör 
ökas eller minskas.

Ändringsförslag 437
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) om de finansiella verkningarna av de 
fel (felfrekvensen) som upptäcks vid de 
slumpvisa kontrollerna på plats understeg 
1 % under vart och ett av de två 
föregående åren ska den berörda 
medlemsstaten minska antalet kontroller 
på plats till 25 % av den vanliga 
frekvensen.

Or. de

Motivering

De uttalanden som kommissionen gjort om minskningen/ökningen av antalet kontroller är 
väldigt vaga. Den grundläggande rättsakten måste specificera när kontrollfrekvensen bör 
ökas eller minskas.

Ändringsförslag 438
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det upptäcks att en stödmottagare 
inte uppfyller kriterierna för att få stöd eller 
fullgör de åtaganden som följer med 
villkoren för att få stöd som anges i 
sektorslagstiftningen inom jordbruket ska 

1. Om det upptäcks att en stödmottagare 
inte uppfyller kriterierna för att få stöd eller 
fullgör de åtaganden som följer med 
villkoren för att få stöd som anges i 
sektorslagstiftningen inom jordbruket ska 
stödet helt dras in och betalningarna för 



AM\910034SV.doc 11/186 PE494.482v02-00

SV

stödet helt, eller delvis, dras in. den del för vilken kriterierna inte har 
uppfyllts ska minskas under de påföljande 
två åren.

Or. lv

Ändringsförslag 439
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om unionslagstiftningen så föreskriver 
ska medlemsstaterna också tillämpa 
påföljder i form av minskningar eller 
uteslutande av det stöd eller en del av det 
stöd som beviljats eller som ska beviljas 
under beaktande av vilka kriterier för 
stödberättigande eller åtaganden som inte 
har uppfyllts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om unionslagstiftningen så föreskriver ska 
medlemsstaterna också tillämpa påföljder i 
form av minskningar eller uteslutande av 
det stöd eller en del av det stöd som 
beviljats eller som ska beviljas under 
beaktande av vilka kriterier för 
stödberättigande eller åtaganden som inte
har uppfyllts.

Om unionslagstiftningen så föreskriver ska 
medlemsstaterna, i tillämpliga fall och 
enligt närmare bestämmelser som 
fastställs i genomförandeakter, också 
tillämpa påföljder i form av minskningar 
eller uteslutande av det stöd eller en del av 
det stöd som beviljats eller som ska 
beviljas under beaktande av vilka kriterier 
för stödberättigande eller åtaganden som 
har uppfyllts.
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Or. en

Ändringsförslag 441
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Storleken på minskningen ska avpassas 
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från en 
eller flera stödordningar eller stödåtgärder 
under ett eller flera kalenderår.

De administrativa påföljderna kan 
beroende på den upptäckta överträdelsens 
allvar, omfattning, varaktighet och 
upprepning sträcka sig ända till fullständig 
uteslutning från en eller flera stödordningar 
eller stödåtgärder under ett eller flera 
kalenderår.

Or. de

Ändringsförslag 442
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Storleken på minskningen ska avpassas 
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från en 
eller flera stödordningar eller stödåtgärder 
under ett eller flera kalenderår.

Storleken på minskningen ska avpassas 
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från en 
eller flera stödordningar eller stödåtgärder 
under ett eller flera kalenderår. De 
ansvariga myndigheterna ska när de 
utvärderar risken för offentliga medel på 
ett proportionellt sätt och beräknar 
minskningen av stödet till följd av att en 
sökande brutit mot villkoren i avtalet för 
beviljande av stöd se till att minskningen 
återspeglar de faktiska kostnader för 
samhället som överträdelsen innebär, med 
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beaktande av artikel 60.

Or. en

Motivering

Vid utvärderingen av storleksminskningen av stödet till följd av överträdelser av tvärvillkoren 
(i motsats till påföljder som används för villkoren för stödberättigande), används redan allvar 
(är överträdelsen allvarlig eller ej), omfattning (av effekterna) och varaktighet (hur lång tid 
kommer det ta för systemet att återhämta sig/innan överträdelsen inte längre utgör en miljö-
/folkhälsorisk) för att fastställa minskningsbeloppen, men dessa belopp är inte alltid 
realistiska. Ändringsförslaget efterlyser proportionalitet, dvs. om kostnaderna för samhället 
är höga ska även minskningen vara stor.

Ändringsförslag 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Storleken på minskningen ska avpassas
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från en 
eller flera stödordningar eller stödåtgärder 
under ett eller flera kalenderår.

Storleken på minskningen ska avpassas
efter den upptäckta överträdelsens allvar
och art, med hänsyn till åsidosättandets 
vidd, omfattning, varaktighet och 
upprepning och får sträcka sig ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar eller stödåtgärder under ett 
eller flera kalenderår.

Or. en

Motivering

I detta sammanhang är allvar ett lämpligare ordval än storlek för att skapa enhetlighet med 
den ordalydelse som används i förordningen.

Ändringsförslag 444
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utvärderingen av hur allvarlig en 
överträdelse är ska de myndigheter som är 
ansvariga för att tillämpa minskningar ta 
hänsyn till att vissa typer av överträdelser, 
på grund av miljöföroreningars eller 
folkhälsokrisers natur, kan förefalla 
beröra ett litet område men kan få 
konsekvenser för ett mycket större område 
eller återverkningar över flera år.

Or. en

Ändringsförslag 445
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1 och av påföljderna i punkt 2 
ska drivas in till fullo.

(3) De belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1 och av påföljderna i punkt 2 
ska drivas in till fullo, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 56.3.

Or. de

Motivering

Indragning av mycket små belopp innebär en betydande administrativ börda. Belopp under 
ett visst minimibelopp bör därför inte drivas in, så att kostnads- och nyttoförhållandet inte 
påverkas.

Ändringsförslag 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 a. De belopp som omfattas av det återtag 
som avses i punkt 1a och de 
administrativa påföljder som avses i 
punkt 2 ska avpassas efter den upptäckta 
överträdelsens allvar och art, med hänsyn 
till åsidosättandets vidd, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Or. en

Motivering

I detta sammanhang är allvar ett lämpligare ordval än storlek för att skapa enhetlighet med 
den ordalydelse som används i förordningen.

Ändringsförslag 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Indragningar och minskningar till 
följd av bristande efterlevnad av de villkor 
som föreskrivs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012 ska inte 
överstiga det betalningsbelopp som avses i 
det kapitlet.
De belopp som berörs av den indragning 
som avses i denna punkt ska användas 
som unionsstöd inom ramen för den 
programplanering för 
landsbygdsutveckling som finansieras 
genom EJFLU i enlighet med förordning 
(EU) nr […] [RDR] och ska beviljas till 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som vidtar åtgärder för att främja en 
hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 448
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65a
Indragningar och minskningar av 

betalningar avseende jordbruksmetoder 
som har en gynnsam inverkan på klimatet 

och miljön
Genom undantag från artikel 65 får 
summan av de indragningar och 
minskningar som tillämpas i enlighet med 
artikel 65 till följd av bristande 
efterlevnad av de villkor som föreskrivs i 
avsnitt III kapitel 2 i 
förordning …(direktbetalningar) 
överstiga det betalningsbelopp som 
fastställs i det kapitlet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 65a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65a
Indragningar och minskningar av 
betalningar för jordbruksbetalningar 
avseende jordbruksmetoder som har en 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön
Genom undantag från artikel 65 får 
summan av de indragningar och 
minskningar som tillämpas i enlighet med 
artikel 65 till följd av bristande 
efterlevnad av de villkor som föreskrivs i 
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avdelning III kapitel 2 i förordning XXX 
(DP) inte överstiga det betalningsbelopp 
som fastställs i det kapitlet.

Or. en

Motivering

Påföljderna för åsidosättande av miljöanpassningsåtgärder bör begränsas till det 
miljöanpassningsstöd som utbetalas till jordbrukaren.

Ändringsförslag 450
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 — stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Förfaranden och tekniska kriterier för 
de åtgärder och påföljder som avses i 
punkt 1 om det konstaterats att någon av 
de skyldigheter som följer av 
tillämpningen av relevant lagstiftning inte 
fullgörs.

Or. de

Ändringsförslag 451
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förfaranden och tekniska kriterier för 
de åtgärder och påföljder som avses i 
punkt 1 om det konstaterats att någon av 
de skyldigheter som följer av 
tillämpningen av relevant lagstiftning inte 
fullgörs.

utgår

Or. de
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Motivering

Detta är inte ett rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 452
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Rubrik V – kapitel 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel 1a (nytt)
”Kontrollsystem och administrativa 
påföljder som rör 
miljöanpassningsåtgärder”

Or. en

Ändringsförslag 453
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 67a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67a (ny)
”Kontroller gällande 
miljöanpassningsåtgärder”
1. Medlemsstaterna ska, när så är 
lämpligt, använda det integrerade system 
som fastställs i avdelning V kapitel II och 
i synnerhet de delar som avses i 
artikel 69.1 a, b, d, e och f.
2. Medlemsstaterna ska genomföra 
fysiska kontroller för att kontrollera att 
stödmottagarna uppfyller de bestämmelser 
som fastställs i kapitel II i avsnitt III i 
DP/xxx. Medlemsstaterna får, beroende 
på vilka åtgärder som vidtagits på 
miljöanpassningsområdet, besluta att 
genomföra administrativa kontroller när 
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det kan påvisas att dessa är lika effektiva.
3. För de fysiska kontrollerna ska 
medlemsstaterna ta fram en urvalsplan 
för jordbruksföretag och/eller 
stödmottagare, vilken kan vara densamma 
som urvalsplanen för de fysiska kontroller 
som krävs enligt artikel 75.
4. De fysiska kontrollerna ska övervaka 
att alla relevanta 
miljöanpassningsåtgärder iakttas av 
företaget.
5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 om genomförandet av 
kontroller för att övervaka efterlevnaden 
av de villkor som föreskrivs i kapitel II 
avdelning III i DP/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 454
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 67b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67b (ny)
”Tillämpning av de administrativa 
påföljderna gällande 
miljöanpassningsåtgärder” 
1. Om det framkommer att en 
stödmottagare inte uppfyller de 
skyldigheter som fastställs i kapitel II 
avdelning III i DP/xxx ska det 
motsvarande stödet dras in helt eller 
delvis.
2. Minskningen av stödet ska avpassas 
efter den upptäckta överträdelsens allvar, 
omfattning, varaktighet och upprepning.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 67c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67c (ny)
”Delegerade befogenheter”
1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att fastställa detaljerade 
regler för fastställandet av en enhetlig 
grund för beräkningen av de 
administrativa påföljder som föreskrivs i 
artikel 67b, med beaktande av 
minskningar till följd av 
budgetdisciplinära åtgärder och 
beräkningen och tillämpningen av sådana 
påföljder som föreskrivs i artikel 67b.

Or. en

Ändringsförslag 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater får på lämpligt sätt 
utnyttja tekniken när de inrättar sina 
integrerade system.

Or. en

Ändringsförslag 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater ska på lämpligt sätt 
utnyttja tekniken när de inrättar sina 
integrerade system.

Or. en

Motivering

Föredragandens ändringsförslag 78 är alltför föreskrivande och kan leda till onödiga bördor. 
”På lämpligt sätt” är att föredra framför ”till fullo”.

Ändringsförslag 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) ett samlat system för registrering av 
identiteten hos varje stödmottagare som får 
det stöd som avses i artikel 68.2 och som 
lämnar in en stödansökan eller ett 
stödanspråk.

(f) ett system för registrering av identiteten 
hos varje stödmottagare som får det stöd 
som avses i artikel 68.2 och som lämnar in 
en stödansökan eller ett stödanspråk.

Or. en

Motivering

System bör vara inriktade på resultat snarare än på särskilda administrativa förfaranden så 
att medlemsstaterna kan anpassa systemen efter sina behov.

Ändringsförslag 459
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) ett samlat system för registrering av 
identiteten hos varje stödmottagare som får 
det stöd som avses i artikel 68.2 och som 
lämnar in en stödansökan eller ett 
stödanspråk.

(f) ett system för registrering av identiteten 
hos varje stödmottagare som får det stöd 
som avses i artikel 68.2 och som lämnar in 
en stödansökan eller ett stödanspråk.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna förvalta systemet som de vill så länge det fungerar.

Ändringsförslag 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När så är tillämpligt, ska det 
integrerade systemet innefatta ett system 
för identifiering och registrering av djur, 
upprättat i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 och rådets 
förordning (EG) nr 21/2004.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på problemen med genomförandet av förordning (EG) nr 21/2004 bör 
förordningen inte ingå i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

Ändringsförslag 461
Julie Girling, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att, via medlemsstatens behöriga 
myndighet, få tillgång till uppgifter för 
kalenderåren och/eller regleringsåren från 
och med år 2000. Det ska också vara 
möjligt att, direkt och omedelbart, få 
tillgång till åtminstone de uppgifter som 
rör de fem närmast föregående 
kalenderåren.

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att, via medlemsstatens behöriga 
myndighet, få tillgång till uppgifter för 
kalenderåren och/eller regleringsåren från 
och med år 2010. Detta gäller inte för de 
medlemsstater som har ett enhetsvärde för 
stödrättigheterna som beräknats i enlighet 
med artikel 22.1 i förordning (EU) 
nr xxx/xxx [DP]. Det ska vara möjligt för 
alla medlemsstater att, direkt och 
omedelbart, få tillgång till åtminstone de 
uppgifter som rör de fyra närmast 
föregående åren.

Or. en

Motivering

Det år från och med vilket uppgifter ska sparas och finnas tillgängliga ska ändras från 2000 
till 2010. En ökning av antalet år som uppgifter måste finnas direkt och omedelbart 
tillgängliga skulle öka kostnaderna för de utbetalande myndigheterna, vilket inte är 
berättigat. Denna period bör därför fortsatt vara fyra år.

Ändringsförslag 462
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att, via medlemsstatens behöriga 
myndighet, få tillgång till uppgifter för 
kalenderåren och/eller regleringsåren från 
och med år 2000. Det ska också vara 
möjligt att, direkt och omedelbart, få 
tillgång till åtminstone de uppgifter som 
rör de fem närmast föregående 
kalenderåren.

Denna databas ska framför allt göra det 
möjligt att, via medlemsstatens behöriga 
myndighet, få tillgång till uppgifter för 
kalenderåren och/eller regleringsåren från 
och med år 2000. Medlemsstater som 
anslöt sig till EU 2004 kan dock endast 
tillhandahålla uppgifter från och med 
år 2004. Det ska också vara möjligt att, 
direkt och omedelbart, få tillgång till 
åtminstone de uppgifter som rör de fem 
närmast föregående kalenderåren.
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Or. lt

Ändringsförslag 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får inrätta 
decentraliserade databaser under 
förutsättning att dessa, och de 
administrativa förfarandena för att 
registrera och få tillgång till uppgifter, 
utformas på ett enhetligt sätt inom 
medlemsstatens hela territorium och är 
kompatibla med varandra så att det går att 
samköra uppgifterna.

2. Medlemsstaterna får inrätta 
decentraliserade databaser under 
förutsättning att dessa, och de 
administrativa förfarandena för att 
registrera och få tillgång till uppgifter, 
utformas inom medlemsstatens hela 
territorium och på ett sådant sätt att det går 
att samköra uppgifterna.

Or. en

Motivering

Detta är en förenkling som fokuserar på resultat snarare än på särskilda administrativa 
förfaranden, så att medlemsstaterna kan anpassa systemen efter sina behov.

Ändringsförslag 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får inrätta 
decentraliserade databaser under 
förutsättning att dessa, och de 
administrativa förfarandena för att 
registrera och få tillgång till uppgifter, 
utformas på ett enhetligt sätt inom 
medlemsstatens hela territorium och är 
kompatibla med varandra så att det går att 
samköra uppgifterna.

2. Medlemsstaterna får inrätta 
decentraliserade databaser under 
förutsättning att dessa, och de 
administrativa förfarandena för att 
registrera och få tillgång till uppgifter, 
utformas inom medlemsstatens hela 
territorium på ett sådant sätt att det går att 
samköra uppgifterna.
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Or. en

Motivering

Detta är en förenkling som fokuserar på resultat snarare än på särskilda administrativa 
förfaranden, så att medlemsstaterna kan anpassa systemen efter sina behov.

Ändringsförslag 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:5000.

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:10 000.

Or. en

Motivering

De kartor som används i dag är redan ytterst detaljerade, och den föreslagna ändringen till 
skala 1:5 000 skulle innebära omfattande omarbetningsarbete och orsaka avbrott för 
jordbrukare.

Ändringsförslag 466
George Lyon, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
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geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:5000.

geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:10 000.

Or. en

Motivering

Den skala som för närvarande används, dvs. skala 1:10 000, är tillräcklig, och det behövs 
inte mer exakthet. En ändring till skala 1:5 000 skulle därmed medföra onödiga 
administrativa kostnader.

Ändringsförslag 467
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:5000.

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:1 000.

Or. lt

Ändringsförslag 468
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 

Identifieringssystemet för jordbruksskiften 
ska upprättas på grundval av kartor, 
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dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:5000.

dokument i fastighetsregister eller annat 
kartografiskt referensmaterial. Datoriserade 
geografiska informationssystem ska 
användas, inklusive ortofoto från flyg- eller 
satellitfoto, med en enhetlig standard som 
garanterar en noggrannhet som åtminstone 
är likvärdig med kartor i skala 1:5 000, 
med hänsyn tagen till en toleransgräns, 
på högst 1,5 meter.

Or. en

Ändringsförslag 469
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att inte ta 
med jordbruksskiften med 
landskapselement eller buffertområden i 
systemet för identifiering av 
jordbruksskiften. 

Or. en

Motivering

Detta kommer att minska de administrativa kostnaderna avsevärt.

Ändringsförslag 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 — led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) uppgifter som möjliggör identifiering 
av jordbruksföretagets samtliga 
jordbruksskiften, deras areal uttryckt i 
hektar med en decimal, lokalisering och, i 
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tillämpliga fall, användning och huruvida 
de är konstbevattnade,

Or. en

Motivering

Den nuvarande exaktheten medför administrativa bördor till följd av mätning och 
kartläggning av jordbruksskiften. Exaktheten på 0,01 ha innebär att icke-stödberättigade 
områden på över 100 m2 inte får ingå i jordbruksskiftet. Genom att utesluta små områden 
fragmenterar man jordbruksskiftena. Dessa områden utgörs vanligtvis av träd, buskar eller 
hinder och har ofta ekologiska värden. Forskarna anser dessutom att det är omöjligt att dra 
så exakta gränser.

Ändringsförslag 471
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) samtliga jordbruksskiften inom 
jordbruksföretaget samt även arealer som 
inte används för jordbruksverksamhet för 
vilka man begär stöd enligt artikel 68.2,

a) samtliga jordbruksskiften inom 
jordbruksföretaget samt även arealer som 
inte används för jordbruksverksamhet för 
vilka man begär stöd enligt artikel 68.2; 
jordbruksskiften med landskapselement 
eller buffertområden behöver dock inte 
deklareras; stödmottagaren ska dock i 
ansökan ange att denne förfogar över 
dessa jordbruksskiften och ska på 
begäran av de behöriga myndigheterna 
ange deras läge,

Or. en

Motivering

Detta skulle minska den administrativa bördan för jordbrukare och utbetalande organ, 
särskilt med tanke på hur komplex administrationen av de nya betalningssystemen är.

Ändringsförslag 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en jordbrukare behöver inte deklarera 
jordbruksskiften med landskapselement 
eller buffertområden; jordbrukaren ska 
dock i ansökan ange att denne förfogar 
över dessa jordbruksskiften och ska på 
begäran av de behöriga myndigheterna 
ange deras läge,

Or. en

Motivering

Detta syftar till att minska bördan för jordbrukare och utbetalande myndigheter, särskilt med 
tanke på hur komplext miljöanpassningsstödet är.

Ändringsförslag 473
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den stödmottagare som avses i 
första stycket är en lagligen etablerad 
icke-statlig organisation vars främsta 
författningsenliga syfte är att aktivt 
skydda och förvalta mark och/eller den 
historiska miljön för bevarande och 
allmännytta får en medlemsstat välja att 
erkänna sina jordbruksföretag eller en 
grupp av jordbruksföretag som 
individuella och separata företag i 
överensstämmelse med denna artikel.

Or. en

Motivering

Vissa typer av icke-statliga organisationer förvaltar flera jordbruksföretag med målet att 
trygga en hållbarare och miljövänligare jordbruksmetod. Det är därför rimligt att låta 
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medlemsstaterna behandla flera företag av denna typ av organisationer som individuella eller 
separata företag vid inlämning av stödansökningar och stödanspråk för att förenkla de 
komplexa administrativa kraven och minska de orimliga därmed förknippade kostnaderna för 
stödmottagarna och de utbetalande myndigheterna.

Ändringsförslag 474
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att 
stödansökningar eller stödanspråk som 
uppfyller kraven i punkt 1 ska förbli 
giltiga under ett antal år, framför allt om 
andelen jordbruksskiften inom en 
stödmottagares företag eller andra arealer 
som beviljas stöd enligt förordning (EU) 
nr xxx/xxx [DP] eller förordning (EU) 
nr xxx/xxx [RD] inte ändras under 
giltighetstiden för ansökningarna. De 
berörda stödmottagarna är skyldiga att 
meddela varje ändring av de uppgifter 
som tidigare har lämnats och att lämna en 
årlig bekräftelse i form av en 
deltagarförsäkran. 

Or. pl

Motivering

Det system via vilket jordbrukarna ansöker om stöd måste förenklas. För att åstadkomma 
detta måste det bli möjligt för medlemsstaterna att fatta beslut om ansökningarna för flera år 
åt gången. Detta bör framför allt gälla för jordbrukare som använder sig av traditionella 
eller i förväg planerade produktionsmetoder.

Ändringsförslag 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att 
stödansökningar eller stödanspråk som 
uppfyller de villkor som fastställs i 
punkt 1 ska förbli giltiga under 
åtagandets hela löptid, förutsatt att de 
berörda stödmottagarna är skyldiga att 
årligen meddela varje ändring av de 
uppgifter som de ursprungligen lämnade 
in.

Or. it

Ändringsförslag 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att 
stödansökningar eller stödanspråk som 
uppfyller de villkor som fastställs i 
punkt 1 ska förbli giltiga under ett antal 
år, förutsatt att de berörda 
stödmottagarna är skyldiga att meddela 
varje ändring av de uppgifter som de 
ursprungligen lämnade in.

Or. en

Motivering

I dagsläget behöver de företag vars stödansökan eller stödanspråk för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk har lagts fram och godkänts senast den 15 maj inte lämna in ett nytt 
stödanspråk för de efterföljande åren i avtalet. Det är därför lämpligt att denna bestämmelse 
behålls.

Ändringsförslag 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att 
stödansökningar eller stödanspråk som 
uppfyller de villkor som fastställs i 
punkt 1 ska förbli giltiga under ett antal 
år, förutsatt att de berörda 
stödmottagarna är skyldiga att meddela 
varje ändring av de uppgifter som de 
ursprungligen lämnade in. Den fleråriga 
ansökan ska dock vara giltig endast 
tillsammans med en årlig bekräftelse från 
stödmottagaren.

Or. en

Motivering

Den sista delen av föredragandens ändringsförslag 79 avser genomförandet.

Ändringsförslag 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Stödansökningar eller stödanspråk för 
miljöbidrag inom jordbruket som 
uppfyller de villkor som fastställs i 
punkt 1 ska förbli giltiga under 
åtagandets hela löptid, förutsatt att de 
berörda stödmottagarna är skyldiga att 
årligen meddela varje ändring av de 
uppgifter som de ursprungligen lämnade 
in.

Or. it
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Ändringsförslag 479
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En medlemsstat får besluta att 
använda information från inkomna 
ansökningar till att prognostisera 
jordbruksproduktion.

Or. pl

Motivering

Om medlemsstaterna får använda uppgifterna i ansökningarna för att prognostisera 
jordbruksproduktionen skulle de eventuellt ha bättre möjligheter att agera i händelse av 
kriser på jordbruksmarknaderna. 

Ändringsförslag 480
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 1 kan en 
medlemsstat med direktstöd och fleråriga 
åtgärder för landsbygdsutveckling med 
avseende på djurhållning och 
jordbruksarealer avstå från att lämna in
årliga stödanspråk, om den inför effektiva 
alternativa förfaranden genom 
bestämmelser om förvaltningskontroller 
och såvida inte det ursprungliga 
stödanspråket förändras.

Or. de

Motivering

Genom att avstå från årliga stödanspråk kan den sökande minska sina kostnader avsevärt.
Denna bestämmelse grundar sig på den hittillsvarande bestämmelsen i artikel 3 i 
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kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för 
landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det samlade system för registrering av 
identiteten hos varje stödmottagare som får 
det stöd avses i artikel 68.2 ska garantera 
att samtliga stödansökningar och 
stödanspråk som lämnas in av samma 
stödmottagare ska kunna identifieras som 
sådana.

Det system för registrering av identiteten 
hos varje stödmottagare som får det stöd 
som avses i artikel 68.2 ska garantera att 
samtliga stödansökningar och stödanspråk 
som lämnas in av samma stödmottagare 
ska kunna identifieras som sådana.

Or. en

Motivering

System bör vara inriktade på resultat snarare än på särskilda administrativa förfaranden så 
att medlemsstaterna kan anpassa systemen efter sina behov.

Ändringsförslag 482
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det samlade system för registrering av 
identiteten hos varje stödmottagare som får 
det stöd avses i artikel 68.2 ska garantera 
att samtliga stödansökningar och 
stödanspråk som lämnas in av samma 
stödmottagare ska kunna identifieras som 
sådana.

Det system för registrering av identiteten 
hos varje stödmottagare som får det stöd 
som avses i artikel 68.2 ska garantera att 
samtliga stödansökningar och stödanspråk 
som lämnas in av samma stödmottagare 
ska kunna identifieras som sådana.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna förvalta systemet som de vill så länge det fungerar.

Ändringsförslag 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, 
via de utbetalande organen eller av dessa 
bemyndigade organ, utföra administrativa 
kontroller av stödansökningarna för att 
verifiera att villkoren för stödberättigande 
är uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats.

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, 
via de utbetalande organen eller av dessa 
bemyndigade organ, utföra administrativa 
kontroller av stödansökningarna för att 
verifiera att villkoren för stödberättigande 
är uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats, vars 
syfte ska vara att övervaka 
överensstämmelsen med stödsystemets 
bestämmelser och nivån av inneboende 
risk och vars antal ska justeras i enlighet 
med de inneboende riskerna och 
kontrollriskerna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör behovet av och syftet med slumpmässiga kontroller på plats.

Ändringsförslag 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, 
via de utbetalande organen eller av dessa 
bemyndigade organ, utföra administrativa 
kontroller av stödansökningarna för att 
verifiera att villkoren för stödberättigande 

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, 
via de utbetalande organen eller av dessa 
bemyndigade organ, utföra administrativa 
kontroller av stödansökningarna för att 
verifiera att villkoren för stödberättigande 
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är uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats.

är uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats, vars 
syfte ska vara att övervaka 
överensstämmelsen med stödsystemets 
bestämmelser och nivån av inneboende 
risk och vars antal ska justeras i enlighet 
med de inneboende riskerna och 
kontrollriskerna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar föredragandens ändringsförslag 80.

Ändringsförslag 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska utse en 
myndighet som ska ansvara för 
samordningen av kontrollerna i detta 
kapitel. 

Or. es

Motivering

Kommissionen har tagit bort avsnittet om utseendet av en myndighet med ansvar för 
samordningen av kontrollerna. Detta avsnitt måste behållas, särskilt i de länder där ett antal 
utbetalande myndigheterna behöver samordnas.

Ändringsförslag 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska utse en 
myndighet som ska ansvara för 
samordningen av kontrollerna i detta 
kapitel. 

Or. es

Motivering

Detta avsnitt måste bibehållas för medlemsstater med regionala myndigheter, eftersom de 
behöver samordna flera utbetalande myndigheter inom samma territorium.

Ändringsförslag 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För kontrollerna på plats ska 
medlemsstaterna upprätta en urvalsplan 
över jordbruksföretag och/eller 
stödmottagare.

2. För kontrollerna på plats ska 
medlemsstaterna upprätta en urvalsplan 
över jordbruksföretag och/eller 
stödmottagare bestående av en 
slumpmässig del för att uppnå en 
representativ felfrekvens och en 
riskbaserad del för främst kunna fokusera 
på högriskanspråk.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget görs en nödvändig ändring till föredragandens ändringsförslag 81.

Ändringsförslag 488
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får använda fjärranalys 
och det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel 
för kontroller på plats av jordbruksskiften.

3. Medlemsstaterna får använda 
fjärranalys, bildmätning, geodetiska 
mätningsmetoder och det globala systemet 
för satellitnavigering (GNSS) som 
hjälpmedel för kontroller på plats av 
jordbruksskiften.

Or. en

Ändringsförslag 489
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får använda fjärranalys 
och det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel 
för kontroller på plats av jordbruksskiften.

3. Medlemsstaterna får använda 
fjärranalys, bildmätning, geodetiska 
mätningsmetoder och det globala systemet 
för satellitnavigering (GNSS) som 
hjälpmedel för kontroller på plats av 
jordbruksskiften.

Or. en

Ändringsförslag 490
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om miljöanpassningsåtgärder endast 
kan kontrolleras genom traditionella 
kontroller på plats bör kontrollfrekvensen 
begränsas till 1 %.

Or. en
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Ändringsförslag 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En toleransgräns för 
areamätningarna ska fastställas till 
[1,25] meter utanför jordbruksskiftets 
omkrets, oberoende av 
mätningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Förordningen måste säkerställa att alla mätmetoder har samma toleransgräns. Den tekniska 
toleransen för kontroller på plats är för närvarande för låg. Samma toleransgränser, 
oberoende av mätmetod, skulle bidra till att förenkla förfarandena och leda till mer 
samstämda resultat.

Ändringsförslag 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 b. Om miljöanpassningsåtgärder endast 
kan kontrolleras genom traditionella 
kontroller på plats bör kontrollfrekvensen 
vara 1 %.

Or. en

Motivering

Kontrollfrekvensen för miljöanpassningsåtgärder bör begränsas till 1 %, vilket är fallet för 
tvärvillkorskontroller.



PE494.482v02-00 40/186 AM\910034SV.doc

SV

Ändringsförslag 493
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalningarna enligt de stödordningar 
och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 
ska göras under perioden från och med 
den 1 december till och med den 30 juni
påföljande kalenderår. Utbetalningarna ska 
göras i upp till två delbetalningar under 
denna period.

Utbetalningarna enligt de stödordningar 
och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 
ska göras under perioden från och med 
den 16 oktober till och med 
den 15 oktober påföljande kalenderår. 
Utbetalningarna ska göras i upp till 
två delbetalningar under denna period.

Or. en

Ändringsförslag 494
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbetalningarna enligt de stödordningar 
och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 
ska göras under perioden från och med 
den 1 december till och med den 30 juni
påföljande kalenderår. Utbetalningarna ska 
göras i upp till två delbetalningar under 
denna period.

Utbetalningarna enligt de stödordningar 
och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 
ska göras under perioden från och med 
den 16 oktober till och med 
den 15 oktober påföljande kalenderår. 
Utbetalningarna ska göras i upp till 
två delbetalningar under denna period.

Or. en

Ändringsförslag 495
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock betala ut 
förskott på upp till 50 % när det gäller 
direktstöd och 75 % när det gäller stöd 
som beviljats inom landsbygdsutveckling 
enligt artikel 68.2 före den 1 december 
men inte före den 16 oktober.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 496
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock betala ut 
förskott på upp till 50 % när det gäller 
direktstöd och 75 % när det gäller stöd 
som beviljats inom landsbygdsutveckling 
enligt artikel 68.2 före den 1 december 
men inte före den 16 oktober.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott 
på upp till 50 % när det gäller direktstöd 
och 75 % när det gäller stöd som beviljats 
inom landsbygdsutveckling enligt 
artikel 68.2 före den 1 december men inte 
före den 16 oktober.

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott 
på upp till 50 % när det gäller direktstöd 
och 75 % när det gäller stöd som beviljats 
inom landsbygdsutveckling enligt 
artikel 68.2 före den 1 december men inte 
före den 16 oktober, eller den 
15 september för det stöd som avses i 
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artikel 32 i förordning (EU) nr RDR/xxx.

Or. fr

Ändringsförslag 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott 
på upp till 50 % när det gäller direktstöd 
och 75 % när det gäller stöd som beviljats 
inom landsbygdsutveckling enligt 
artikel 68.2 före den 1 december men inte 
före den 16 oktober.

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott 
på upp till 50 % när det gäller direktstöd 
och upp till 75 % när det gäller stöd som 
beviljats inom landsbygdsutveckling enligt 
artikel 68.2 före den 1 december men inte 
före den 16 oktober.

Or. es

Ändringsförslag 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 111 ge 
medlemsstaterna tillstånd att öka 
procentsatsen i stycke 3 till 80 % vid 
extrema och vederbörligen motiverade 
förhållanden.

Or. es

Motivering

Möjligheten att öka procentsatsen för förskottsbetalningar bör inbegripas här. Denna 
möjlighet föreskrivs redan i artikel 29.4 i förordning (EG) nr 73/2009.
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Ändringsförslag 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående stycka kan kommissionen 
genom genomförandeakter ge 
medlemsstaterna tillstånd att öka 
procentsatsen för förskottsbetalningar till 
80 % i regioner där jordbrukare, på grund 
av extrema förhållanden, står inför 
allvarliga ekonomiska svårigheter. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som föreskrivs i artikel 112.3.

Or. es

Motivering

Möjligheten att öka procentsatsen för förskottsbetalningar bör inbegripas här. Denna 
möjlighet föreskrivs redan i artikel 29.4 i förordning (EG) nr 73/2009.

Ändringsförslag 501
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska 
göras förrän medlemsstaterna har avslutat 
kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls i 
enlighet med artikel 75.

2. Inga utbetalningar för en enskild 
ansökan enligt punkt 1 ska göras förrän 
medlemsstaterna har avslutat kontrollerna 
av om stödvillkoren för denna ansökan
uppfylls i enlighet med artikel 75.

Or. en
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Ändringsförslag 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska 
göras förrän medlemsstaterna har avslutat 
kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls
i enlighet med artikel 75.

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska 
göras förrän medlemsstaterna, i enlighet 
med artikel 75, har kontrollerat att 
villkoren för stödberättigande för 
ansökningar för vilka förskott ska betalas 
ut uppfylls.

Or. es

Ändringsförslag 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska 
göras förrän medlemsstaterna har avslutat 
kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls i 
enlighet med artikel 75.

2. Inga utbetalningar för en enskild 
ansökan ska göras förrän medlemsstaterna 
har avslutat kontrollerna av om 
stödvillkoren för detta stöd uppfylls i 
enlighet med artikel 75.

Or. en

Ändringsförslag 504
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna, med beaktande av 
risken för överkompensation, besluta att 
betala upp till 50 procent avseende den 
betalning som avses i avdelning III 
kapitel 2 i förordning ... [direktstöd] och 
75 procent för stöd som beviljas inom 
ramen för landsbygdsutveckling i enlighet 
med artikel 68.2 efter det att de 
administrativa kontroller som fastställs i 
artikel 61.1 har avslutats. 
Utbetalningarna ska uppgå till samma 
procentandel för samtliga stödmottagare 
inom ramen för åtgärden eller 
uppsättningen insatser.

Or. en

Ändringsförslag 505
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna, med beaktande av 
risken för överkompensation, besluta att 
betala upp till 75 procent när det gäller 
stöd som beviljats inom 
landsbygdsutveckling enligt artikel 68.2 
efter det att de administrativa kontroller 
som föreskrivs i artikel 61.1 har avslutats. 
Utbetalningarna ska uppgå till samma 
procentandel för samtliga stödmottagare 
inom ramen för åtgärden eller 
uppsättningen insatser.

Or. en
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Motivering

I dagsläget kan förskott för landsbygdsutvecklingsåtgärder betalas ut först när alla 
administrativa kontroller har avslutats. Detta bör inte ändras. Det samma bör dock inte gälla 
för miljöanpassningskomponenten inom pelare I, eftersom det finns en risk för att detta skulle 
göra kontrollsystemet för pelare I alltför komplext (förskottsbestämmelserna skulle skilja sig 
mellan systemet med grundläggande stöd och miljöanpassningsstöden).

Ändringsförslag 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna, med beaktande av 
risken för överkompensation, besluta att 
betala upp till 50 procent avseende den 
betalning som avses i avdelning III 
kapitel 2 i förordning ... [direktstöd] och 
75 procent för stöd som beviljas inom 
ramen för landsbygdsutveckling i enlighet 
med artikel 68.2 efter det att de 
administrativa kontroller som fastställs i 
artikel 61.1 har avslutats. 
Utbetalningarna ska uppgå till samma 
procentandel för samtliga stödmottagare 
inom ramen för åtgärden eller 
uppsättningen insatser. Direktstödet ska 
inte betalas ut före den 16 oktober.

Or. en

Motivering

På grund av klimatförhållandena tvingas jordbrukare i norr ofta att ändra sina planer för när 
de ska så. Detta innebär att kontrollerna ibland påbörjas ganska sent, och även avslutas 
ganska sent. Sena betalningar skapar allvarliga svårigheter för stödmottagarna. Genom 
artikel 76 stramas bestämmelserna om förskott inom landsbygdsutveckling åt betydligt.

Ändringsförslag 507
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna, med beaktande av 
risken för överkompensation, besluta att 
betala upp till 75 procent när det gäller 
stöd som beviljats inom 
landsbygdsutveckling enligt artikel 68.2 
efter det att de administrativa kontroller 
som föreskrivs i artikel 61.1 har avslutats. 
Utbetalningarna ska uppgå till samma 
procentandel för samtliga stödmottagare 
inom ramen för åtgärden eller 
uppsättningen insatser.

Or. en

Ändringsförslag 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 1 kan 
kommissionen genom genomförandeakter 
ge medlemsstaterna tillstånd, med 
förbehåll för budgetläget, att före den 
16 oktober betala ut förskott på upp till 
50 % av stödet i regioner där jordbrukare, 
på grund av extrema förhållanden, står 
inför allvarliga ekonomiska svårigheter. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som föreskrivs i artikel 112.3.

Or. es
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Ändringsförslag 509
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76a
Öppenhet

Medlemsstaterna ska i god tid och på 
lämpligt sätt tillhandahålla information 
om de som mottar stöd från de stödsystem 
som förtecknas i bilaga I i förordning 
(EU) nr xxx/xxx [DP] och stöd som 
beviljas i enlighet med förordning xxx/xxx 
[RD].
Informationen ska tillhandahållas med 
vederbörligt iakttagande av kraven på 
sekretess och säkerhet. När det gäller 
fysiska personer ska offentliggörandet 
begränsas till namnet på avtalsparten 
eller mottagaren, dennes bostadsort, det 
tilldelade beloppet och den ordning inom 
vilket tilldelningen skedde. Kommissionen 
ska genom genomförandeakter fastställa 
kriterier för utlämnande av information 
om tilldelning av stöd. 

Or. en

Motivering

Skattebetalarna har rätt att veta hur offentliga medel används. Det behövs därför ökad 
öppenhet i fråga om den gemensamma jordbrukspolitiken, och denna ökade öppenhet kommer 
att fungera som ett effektivt skydd mot slöseri och bedrägeri med och förskingring av 
EU-medel.

Ändringsförslag 510
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 
den datoriserade databas som föreskrivs i 
artikel 70.

Or. en

Ändringsförslag 511
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 
det identifieringssystem för 
jordbruksskiften som föreskrivs i 
artikel 71 och det system för identifiering 
av stödmottagare som föreskrivs i 
artikel 74.

Or. en

Ändringsförslag 512
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 
det system för identifiering och 
registrering av stödrättigheter som 
föreskrivs i artikel 72.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) regler om de stödansökningar och 
stödanspråk som föreskrivs i artikel 73, 
och ansökningar om stödrättigheter, 
inbegripet sista datum för inlämning av 
ansökningar, krav om vilka uppgifter 
ansökningarna minst ska innehålla, 
bestämmelser om ändring eller 
indragning av stödansökningar, undantag 
från kravet att lämna in en stödansökan 
och bestämmelser som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att tillämpa förenklade 
förfaranden eller att rätta till uppenbara 
fel.

Or. en

Ändringsförslag 514
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) föreskrifter för hur kontrollerna ska 
genomföras för att verifiera huruvida 
skyldigheterna fullgörs, och huruvida 
informationen i stödansökan eller 
stödanspråket är korrekt och fullständig.

Or. en

Ändringsförslag 515
Peter Jahr, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkning av stöd, inbegripet regler om 
hur vissa fall där stödberättigande arealer 
innefattar landskapselement eller träd ska 
hanteras,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 516
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkning av stöd, inbegripet regler om hur 
vissa fall där stödberättigande arealer 
innefattar landskapselement eller träd ska 
hanteras,

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkning av stöd, inbegripet regler om hur 
vissa fall där stödberättigande arealer 
innefattar landskapselement eller träd ska 
hanteras; de bestämmelser om 
stödberättigande mot vilka stödmottagare 
kontrolleras ska vara i linje med målen att 
hantera klimatförändringarna, förlusten 
av biologisk mångfald och övergången till 
ett mer hållbart jordbruk och bör därför 
inte straffa jordbruk med högt naturvärde 
eller omfattande agri-silvo-pastorala 
brukningssystem, eller försämra miljöns 
kvalitet eller den biologiska mångfalden; 
flexibilitet bör medges i enlighet med vad 
som är brukligt i medlemsstaten eller 
regionen i fråga, och om dessa undantag, 
vilka ska motiveras på förhand, planeras 
på jordbruksmässiga, ekologiska eller 
miljömässiga grunder,
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Or. en

(Gällande förordning: Artikel 34 (punkterna 2, 3 och 4) i kommissionens förordning (EG) 
nr 1122/2009 och kommissionens gällande riktlinjer 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Motivering

Träd i jordbrukssystem kan faktiskt förbättra systemets agroekologiska funktionalitet: väl 
utformade agri-silvo-pastorala brukningssystem är betydligt mer produktiva än 
monokulturer. Medlemsstaterna bör ges flexibilitet, i överensstämmelse med gällande 
förordning och kommissionsriktlinjer. Denna subsidiaritetsbaserade flexibilitet bör behållas 
efter reformen för att produktionssystem med högt naturvärde ska kunna erkännas som 
stödberättigande mark, då detta skulle förse samhället med kollektiva nyttigheter.   

Ändringsförslag 517
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkning av stöd, inbegripet regler om 
hur vissa fall där stödberättigande arealer 
innefattar landskapselement eller träd ska 
hanteras,

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkningen av stöd,

Or. de

Ändringsförslag 518
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkning av stöd, inbegripet regler om 
hur vissa fall där stödberättigande arealer 
innefattar landskapselement eller träd ska 

b) bestämmelser som krävs för en 
harmoniserad definition av grunden för 
beräkningen av stöd,
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hanteras,

Or. de

Motivering

Väsentliga bestämmelser av politisk betydelse får inte regleras genom delegerade akter utan 
ska fastställas i den grundläggande rättsakten. Beräkningen av dessa arealer, som ofta är 
många till antalet och mycket små, ger upphov till en orimligt stor administrativ börda. En 
mindre byråkratisk lösning bör därför eftersträvas. Landskapselement har dessutom en 
positiv inverkan på naturen och bevarandet av bördig mark.

Ändringsförslag 519
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 — led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) regler för hur kontrollerna ska 
genomföras för att verifiera huruvida 
skyldigheterna fullgörs, och huruvida 
informationen i stödansökan eller 
stödanspråket är korrekt och fullständig,

Or. de

Ändringsförslag 520
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) bestämmelser för att garantera 
harmoniserad och proportionell behandling 
av avsiktliga oegentligheter, situationer 
med mindre fel, ackumulering av 
minskningar och samtidig tillämpning av 
olika minskningar,

(b) bestämmelser för att garantera 
harmoniserad och proportionell behandling 
av allvarliga oegentligheter, situationer 
med mindre fel, ackumulering av 
minskningar och samtidig tillämpning av 
olika minskningar,

Or. lt
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Ändringsförslag 521
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 
den datoriserade databas som föreskrivs i 
artikel 70,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 522
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 
det identifieringssystem för 
jordbruksskiften som föreskrivs i 
artikel 71 och för identifiering av 
stödmottagare som föreskrivs i artikel 74,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 523
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) grundläggande funktioner, 
definitioner och kvalitetskrav avseende 

utgår
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det system för identifiering och 
registrering av stödrättigheter som 
föreskrivs i artikel 72,

Or. en

Ändringsförslag 524
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) regler om de stödansökningar och 
stödanspråk som föreskrivs i artikel 73, 
och ansökningar om stödrättigheter, 
inbegripet sista datum för inlämning av 
ansökningar, krav om vilka uppgifter 
ansökningarna minst ska innehålla, 
bestämmelser om ändring eller 
indragning av stödansökningar, undantag 
från kravet att lämna in en stödansökan 
och bestämmelser som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att tillämpa förenklade 
förfaranden eller att rätta till uppenbara 
fel,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 525
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) regler för hur kontrollerna ska 
genomföras för att verifiera huruvida 
skyldigheterna fullgörs, och huruvida 
informationen i stödansökan eller 
stödanspråket är korrekt och fullständig,

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 526
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) regler för hur kontrollerna ska 
genomföras för att verifiera huruvida 
skyldigheterna fullgörs, och huruvida 
informationen i stödansökan eller 
stödanspråket är korrekt och fullständig,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 527
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) tekniska definitioner som behövs för 
att detta kapitel ska tillämpas på ett 
enhetligt sätt,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 528
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
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Or. en

Ändringsförslag 529
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 1 — stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen har också behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 om regler för den granskning 
som avses i artikel 80 när det gäller vilka 
företag som ska väljas ut samt omfattning 
och tidsaspekter på granskningen.

Or. de

Ändringsförslag 530
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska när så är nödvändigt 
genom genomförandeakter anta de 
bestämmelser som syftar till att uppnå en 
enhetlig tillämpning av denna förordning i 
unionen, i synnerhet med avseende på

Kommissionen ska när så är nödvändigt 
genom genomförandeakter anta de 
bestämmelser som syftar till att uppnå en 
enhetlig tillämpning av detta kapitel i 
unionen, i synnerhet med avseende på

Or. en

Ändringsförslag 531
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) granskningen som avses i artikel 80 
när det gäller vilka företag som ska väljas 
ut samt omfattning och tidsaspekter på 
granskningen,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 532
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 89 utgår
Andra kontroller i samband med 
marknadsåtgärder
1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att säkerställa att de produkter som avses i 
bilaga I till förordning (EU) xxx/xxx 
[sCMO] som inte är märkta i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
den förordningen inte släpps ut på, eller 
dras tillbaka från, marknaden.
2. Utan att det påverkar eventuella 
särskilda bestämmelser som kan komma 
att antas av kommissionen, ska import till 
unionen av sådana produkter som anges i 
punkt 1 a och 1 b i artikel 129 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [sCMO] 
kontrolleras för att fastställa om villkoren 
enligt punkt 1 i den artikeln är uppfyllda.
3. Medlemsstaterna ska genomföra 
kontroller, grundade på en riskanalys, för 
att kontrollera om produkterna i bilaga I 
till förordning (EU) xxx/xxx [sCMO] 
överensstämmer med bestämmelserna i 
del II avdelning II kapitel I avsnitt I i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[sCMO] och 
ska om så krävs tillämpa administrativa 
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påföljder.
4. För att skydda unionens medel och 
unionsvinets identitet, ursprung och 
kvalitet, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 rörande
(a) upprättandet av en analysdatabas med 
isostopdata, som ska bidra till att upptäcka 
bedrägerier utifrån de stickprov som 
medlemsstaterna samlat in, samt fastställa 
regler för medlemsstaternas egna 
databaser,

(b) regler om kontrollorgan och 
ömsesidigt bistånd,
(c) regler om gemensamt utnyttjande av 
medlemsstaternas resultat,
(d) regler om tillämpningen av påföljder 
vid exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 533
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 avseende
a) åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta för att förhindra olaglig användning 
av skyddade ursprungsbeteckningar och 
skyddade geografiska beteckningar,
b) kontroller och verifieringar som 
medlemsstaterna ska genomföra, 
inbegripet provtagning.

Or. de
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Motivering

Besluten i fråga är inte rent tekniska beslut.

Ändringsförslag 534
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder som medlemsstaterna ska 
genomföra för att förhindra olaglig 
användning av skyddade 
ursprungsbeteckningar och skyddade 
geografiska beteckningar,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 535
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kontroller och verifieringar som 
medlemsstaterna ska genomföra, 
inbegripet provtagning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en stödmottagare som avses i 1. När en stödmottagare som avses i 
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artikel 92 inte följer de för 
jordbruksföretaget uppsatta reglerna för 
tvärvillkor som fastställs i artikel 93 ska 
stödmottagaren bli föremål för en påföljd.

artikel 92 inte följer de för 
jordbruksföretaget uppsatta reglerna för 
tvärvillkor som fastställs i artikel 93 ska 
stödmottagaren bli föremål för böter.

Or. ro

Motivering

Språklig ändring som gäller hela dokumentet.

Ändringsförslag 537
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) överträdelsen avser stödmottagarens 
jordbruksverksamhet, och

(b) överträdelsen avser stödmottagarens 
jordbruksverksamhet, eller

Or. en

Motivering

Dessa faktorer är inte kumulativa. Den ursprungliga texten måste därför ändras.

Ändringsförslag 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 97 ska tekniskt haveri i systemen 
för identifiering och registrering av djur 
inte kunna anses bero på en åtgärd eller 
en försummelse som direkt kan anses 
bero på den berörda stödmottagaren. 

Or. en
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Motivering

Det måste i förordningen klart och tydligt framgå att tekniskt haveri av mätarna i samband 
med genomförandet av bestämmelserna om identifiering och registrering av djur inte ska 
anses bero på jordbrukaren.

Ändringsförslag 539
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsarealer ska emellertid denna 
påföljd inte gälla i de fall inget stöd begärts 
för den berörda arealen i enlighet med 
artiklarna 22.1 a, 31 och 35 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[RD].

För skogsarealer ska emellertid denna 
påföljd inte gälla i de fall inget stöd begärts 
för den berörda arealen i enlighet med 
artiklarna 22.1 a, 31 och 35 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[RD]. Denna påföljd ska 
inte gälla när överträdelsen beror på 
tekniskt haveri i systemen för identifiering 
och registrering av djur.

Or. en

Ändringsförslag 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsarealer ska emellertid denna 
påföljd inte gälla i de fall inget stöd 
begärts för den berörda arealen i enlighet 
med artiklarna 22.1 a, 31 och 35 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[RD].

För skogsarealer ska emellertid denna 
påföljd inte gälla.

Or. de
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Ändringsförslag 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får inrätta ett 
varningssystem för att göra det möjligt för 
de stödmottagare som har gjort sig 
skyldiga till överträdelser att vidta rättelse 
innan de åläggs en administrativ påföljd. 
Om en medlemsstat beslutar att använda 
sig av denna möjlighet ska den behöriga 
myndigheten sända ett första 
varningsbrev till stödmottagaren med 
uppgifter om upptäckten och skyldigheten 
att vidta åtgärder. Den behöriga 
myndigheten ska också under påföljande 
år vidta nödvändiga åtgärder för att 
kontrollera att stödmottagaren har 
åtgärdat den berörda överträdelsen.
Ett sådant varningssystem ska endast 
tillämpas på en första överträdelse som 
inte anses vara ”allvarlig” och vars 
”omfattning” är strikt begränsad till 
gården för den stödmottagare som har 
gjort sig skyldig till överträdelsen, i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
artikel 99a.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar föredragandens ändringsförslag 86. Ett sådant system skulle 
öka jordbrukarnas acceptans för systemet med tvärvillkor.

Ändringsförslag 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrätta ett 
varningssystem vid överträdelser. 
Stödmottagarna skulle få en varning för 
att åtgärda överträdelsen inom en viss 
period innan de åläggs en påföljd. 
Allvarliga överträdelser kommer dock 
även fortsättningsvis att leda till 
omedelbara påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I denna avdelning avses med 
jordbruksföretag alla de 
produktionsenheter och arealer som 
förvaltas av den stödmottagare som avses 
i artikel 92 och som är belägna inom en 
och samma medlemsstats territorium.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa överensstämmelse med förordningen om direktstöd där 
det inte finns någon hänvisning till produktionsenheter.

Ändringsförslag 544
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När den stödmottagare som avses i 
artikel 92 är en lagligen etablerad icke-
statlig organisation vars främsta 
författningsenliga syfte är att aktivt 
skydda och förvalta mark och/eller den 
historiska miljön för bevarande och 
allmännytta får en medlemsstat välja att 
erkänna sina jordbruksföretag eller en 
grupp av jordbruksföretag som 
individuella och separata företag i 
överensstämmelse med denna avdelning.  

Or. en

Motivering

Vissa typer av icke-statliga organisationer förvaltar flera jordbruksföretag med målet att 
trygga en hållbarare och miljövänligare jordbruksmetod. Det är därför rimligt att låta 
medlemsstaterna behandla flera företag av denna typ av organisationer som individuella eller 
separata företag vid kontroll av efterlevnaden för att förenkla de administrativa kraven och 
undvika orimliga därmed förknippade kostnader för stödmottagarna och de nationella 
utbetalande myndigheterna.

Ändringsförslag 545
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 22.1 a och b, 
29–32, 34 och 35 i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[RD].

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP] och stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO].

Or. en



PE494.482v02-00 66/186 AM\910034SV.doc

SV

Ändringsförslag 546
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 22.1 a och b, 29–
32, 34 och 35 i förordning (EU)
nr xxx/xxx[RD].

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt förordning (EU)
nr xxx/xxx[RD].

Or. en

Motivering

Tvärvillkoren bör gälla för alla jordbrukare som beviljas stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, oavsett om stödet kommer från första eller andra pelaren. 
Det finns ingen egentlig anledning till att tvärvillkoren ska gälla endast för stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk (artikel 29) och stöd för djurens välbefinnande (artikel 34), men inga 
andra stöd, såsom jordbruks- och affärsutvecklingsstöd (artikel 20) eller investeringar i 
materiella tillgångar (artikel 18).

Ändringsförslag 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 22.1 a och b, 29–
32, 34 och 35 i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[RD].

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP] och det 
årliga bidraget enligt artiklarna 22.1 a, 29 
och 30, 31 i de fall det rör sig om 
jordbruksarealer, samt 32 och 34 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[RD].
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Or. de

Ändringsförslag 548
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 22.1 a och b, 29–
32, 34 och 35 i förordning (EU)
nr xxx/xxx[RD].

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP] och det 
årliga bidraget enligt artiklarna 22.1 b, 29 
och 30, 31 i de fall det rör sig om 
jordbruksarealer, samt 32 och 34 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[RD].

Or. de

Motivering

Tvärvillkoren bör inriktas på jordbrukets kärnområden, och kostnaderna bör vara rimliga i 
förhållande till nyttan. Skogsarealer bör därför strykas här.

Ändringsförslag 549
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 22.1 a och b, 29–
32, 34 och 35 i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[RD].

Artikel 91 ska tillämpas på stödmottagare 
som får direktstöd inom ramen för 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], stöd 
enligt artiklarna 44 och 45 i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[sCMO] och det årliga 
bidraget enligt artiklarna 18, 22.1 a och b, 
29–32, 34 och 35 i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[RD].

Or. en
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Ändringsförslag 550
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i 
förordning (EU) nr RD/xxx.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 61.2 i den horisontella förordningen om ekologiskt jordbruk 
och riskfaktorer i miljön)

Motivering

Alla jordbruksföretag ska vara skyldiga att respektera tvärvillkoren, med tanke på att de 
föreskrivna verksamhetskraven på tvärvillkor grundar sig på EU-lag som gäller alla, utan 
undantag. De utbetalande myndigheterna kan välja att ge småbrukare en lägre risknivå för de 
berörda riskfaktorerna med tanke på deras mindre areal. Hänsyn har faktiskt tagits till 
småbrukare, vilka har getts mildare krav för miljöanpassningsåtgärder på grund av de 
arealbaserade tröskelvärdena för växelbruk/diversifiering.

Ändringsförslag 551
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i 

utgår
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förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. de

Ändringsförslag 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Motivering

Småbrukare bör inte undantas från tvärvillkoren ur både konkurrens- och 
konsekvenssynpunkt.  
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Ändringsförslag 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 555
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Motivering

Tvärvillkoren bör gälla för småbrukare då det är viktigt att alla jordbrukare som beviljas EU-
stöd, oberoende av företagets storlek, följer de miljöstandarder som krävs.



AM\910034SV.doc 71/186 PE494.482v02-00

SV

Ändringsförslag 556
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. de

Ändringsförslag 557
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare med en jordbruksareal på 
högst 10 ha eller på de stödmottagare som 
får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till den ändring som föreslagits i avdelning V i förordning 
(EU) nr xxx/xxx [DP]. Med tanke på att stödordningen för småbrukare är tänkt att vara 
frivillig och definitionen av småbrukare kan variera från en medlemsstat till en annan, behövs 
det ett objektivt kriterium för att fastställa villkoren för undantag från tillämpningsområdet 
för artikel 91 i denna förordning. 
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Ändringsförslag 558
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare som 
får stöd enligt artikel 29.9 i förordning
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare som 
får stöd enligt förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 559
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP], utom i händelse av 
konstaterade överträdelser av nationell 
miljölagstiftning, och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 560
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i 
förordning (EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx 
och på de stödmottagare som deltar i
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] såvida medlemsstaten inte 
föreskriver något annat.

Or. en

Ändringsförslag 561
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning (EU) 
nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 
som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 
(EU) nr RD/xxx såvida medlemsstaten inte 
föreskriver något annat.

Or. en

Ändringsförslag 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 

Utan att det påverkar punkt 2a ska 
artikel 91 inte tillämpas på stödmottagare 
som får stöd inom stödordningen för 
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avdelning V i förordning (EU) nr 
xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare som 
får stöd enligt artikel 29.9 i förordning
(EU) nr RD/xxx.

småbrukare som avses i avdelning V i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP] och för de 
stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Or. en

Ändringsförslag 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 92 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dock se till att 
stödmottagare som deltar i stödordningen 
för småbrukare i avdelning V i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[DP] och som i samband 
med nationella kontroller konstaterats ha 
allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt 
den sektorslagstiftning som deras 
jordbruksverksamhet omfattas av förlorar 
sin rätt att delta i stödordningen.

Or. en

Motivering

Småbrukare bör även fortsättningsvis vara undantagna från kontroller och påföljder inom 
systemet med tvärvillkor. För att undvika att detta undantag leder till överträdelser bör det 
dock klargöras att de fortfarande är skyldiga att respektera de föreskrivna verksamhetskraven 
så som de genomförts i nationell lagstiftning. Om de allvarligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt den sektorslagstiftning som deras jordbruksverksamhet omfattas av ska de åläggas 
påföljder.

Ändringsförslag 564
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rättsakter som avses i bilaga II som 
hänför sig till de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
gällande lydelsen och, i fråga om direktiv, 
på det sätt som de genomförts av 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 565
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rättsakter som avses i bilaga II som 
hänför sig till de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
gällande lydelsen och, i fråga om direktiv, 
på det sätt som de genomförts av 
medlemsstaterna.

De rättsakter som avses i bilaga II som 
hänför sig till de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
gällande lydelsen och, i fråga om direktiv, 
på det sätt som de genomförts av 
medlemsstaterna, efter lagstiftningsförslag 
från kommissionen.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att skyldigheterna är proportionerliga, direkt tillämpliga på jordbrukare 
och regelbundet kan kontrolleras bör kommissionens befogenhet att anta delegerade akter 
ersättas med en skyldighet att se över denna förordning.

Ändringsförslag 566
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En förteckning över gemensamma krav 
för de normer för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som förtecknas i 
bilaga II ska fastställas genom en 
genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. es

Motivering

Detta stycke bör inte införlivas förrän ramdirektiven om vatten och bekämpningsmedel har 
genomförts av alla medlemsstater och det går att fastställa exakt vilka skyldigheter som är 
direkt tillämpliga på jordbrukare. När dessa direktiv väl trätt i kraft kan relevanta 
bestämmelser införlivas i bilaga II.
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Ändringsförslag 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 

utgår
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tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

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 ovanligt att ett problem med koppling 
till vattendirektivet kan tillskrivas en enskild jordbrukare.

Ändringsförslag 570
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. et

Motivering

Det är inte lämpligt att koppla vattendirektivet till denna lagstiftning, eftersom hänvisningen 
till vattendirektivet, i dess aktuella lydelse, både begränsar medlemsstaternas frihet att inom 
ramen för den andra pelaren utarbeta och genomföra miljöåtgärder inom jordbruket och gör 
att de åtgärder som föreskrivs i vattendirektivet inte kan tillämpas. Vid formuleringen av 
åtgärderna bör det tydligt framgå vilka skyldigheter som inte kan kompenseras. 
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Medlemsstaterna har kommit olika långt med genomförandet av vattendirektivet, vilket 
innebär att jordbrukare i de olika länderna befinner sig i en orättvis situation.

Ändringsförslag 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. en

Motivering

Systemet med tvärvillkor bör förenklas genom färre och mer riktade krav. Det är därför 
ologiskt att utvidga systemet ytterligare genom att inkludera vattendirektivet.

Ändringsförslag 572
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 

utgår
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vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

Or. en

Ändringsförslag 573
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 574
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II från och med 2014.

Or. en

(Artikel 11 i direktiv 2000/60/EG)

Motivering

Vattenföroreningar innebär kostnader för skattebetalarna/de offentliga finanserna och 
inverkar kraftigt på andra sektorer, t.ex. vattenförvaltningen, folkhälsan/djurhälsan, fisket, 
turismen etc. Att bevara den nuvarande situationen är inte effektivt ur budgetsynpunkt. 
Medlemsstaterna ska ha genomfört vattendirektivets program på gårdsnivå senast den 
22 december 2012 (artikel 11 i direktiv 2000/60/EG), och det finns därför inget behov av 
delegerade akter eftersom kraven på medlemsstatsnivå redan kommer att vara på plats när 
den reformerade jordbrukspolitiken träder i kraft.

Ändringsförslag 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
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för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II från och med 2014.

Or. en

Motivering

Vattendirektivet ska vara en del av tvärvillkoren senast 2014, samma år som den 
gemensamma jordbrukspolitiken träder i kraft. För att undvika förseningar bör 
vattendirektivet kunna införlivas i tvärvillkoren utan att alla medlemsstater har genomfört 
det. 

Ändringsförslag 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II från och med 2014.
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Or. en

Motivering

Merparten av EU:s vatten uppfyller för närvarande inte de normer om god ekologisk status 
som föreskrivs i vattendirektivet. Jordbruket är ett av de största hoten mot våra sötvatten, och 
vattendirektivet måste därför utgöra en del av tvärvillkorsnormerna. Medlemsstaterna ska ha 
genomfört vattendirektivets program senast i december 2012 (artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EG). Det finns därför inget behov av delegerade akter, eftersom kraven 
redan kommer att vara på plats när den reformerade jordbrukspolitiken träder i kraft.

Ändringsförslag 577
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II från och med 2014.

Or. en

Ändringsförslag 578
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till
kommissionen att direktivet är genomfört.

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område får anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till dessa faktorer ska 
kommissionen senast den 
31 december 2018 till Europaparlamentet 
och rådet överlämna ett 
lagstiftningsförslag om översyn av 
tvärvillkorsbestämmelserna.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att skyldigheterna är proportionerliga, direkt tillämpliga på jordbrukare 
och regelbundet kan kontrolleras bör kommissionens befogenhet att anta delegerade akter 
ersättas med en skyldighet att se över denna förordning inom en frist som är i linje med 
genomförandefaserna för de båda berörda direktiven.

Ändringsförslag 579
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska
kommissionen ha befogenhet att anta 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 111 
i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktiv 2000/60/EG är 
genomfört.
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delegerade akter i enlighet med artikel 111 
i syfte att ändra bilaga II inom tolv 
månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

Or. fr

Ändringsförslag 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel ska anses vara en del 
av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

utgår

Or. es

Motivering

Detta stycke bör inte införlivas förrän ramdirektiven om vatten och bekämpningsmedel 
genomförts av alla medlemsstater och det går att fastställa exakt vilka skyldigheter som är 
direkt tillämpliga på jordbrukare. När dessa direktiv väl trätt i kraft kan relevanta 
bestämmelser införlivas i bilaga II.
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Ändringsförslag 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel ska anses vara en del 
av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 582
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av
bekämpningsmedel ska anses vara en del 
av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 

utgår
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skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Systemet med tvärvillkor bör förenklas genom färre och mer riktade krav. Det är därför 
ologiskt att utvidga systemet ytterligare genom att inkludera direktivet om bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 583
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel ska anses vara en del 
av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 584
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel ska anses vara en del 
av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller
integrerat växtskydd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 585
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
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gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 
faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II från och 
med 2014, och då även skyldigheterna vad 
gäller integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel är redan en del av 
EU:s regelverk. Enligt denna lagstiftning ska medlemsstaterna lägga fram sina nationella 
handlingsplaner senast den 14 december 2012, vilket är i god tid före ikraftträdandet av den 
reformerade jordbrukspolitiken 2014, och det finns därför inget behov av delegerade akter. 
Direktiv 2009/128/EG kan bidra till att minska beroendet av externa, icke-förnybara och dyra 
produktionselement med betydande externaliserade kostnader som är skadliga för folkhälsan 
(särskilt jordbrukarnas hälsa) och miljön.

Ändringsförslag 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II från och 
med 2014.
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faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Direktivet om en hållbar användning av bekämpningsmedel ska vara en del av tvärvillkoren 
senast 2014, då även den gemensamma jordbrukspolitiken träder i kraft. För att undvika 
förseningar bör direktivet om en hållbar användning av bekämpningsmedel kunna införlivas i 
tvärvillkoren utan att alla medlemsstater har genomfört det. 

Ändringsförslag 587
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 
faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
får anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till dessa 
faktorer ska kommissionen senast den 
31 december 2015 till Europaparlamentet 
och rådet överlämna ett 
lagstiftningsförslag om översyn av 
tvärvillkorsbestämmelserna.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa att skyldigheterna är proportionerliga, direkt tillämpliga på jordbrukare 
och regelbundet kan kontrolleras bör kommissionens befogenhet att anta delegerade akter 
ersättas med en skyldighet att se över denna förordning inom en frist som är i linje med 
genomförandefaserna för de båda berörda direktiven.

Ändringsförslag 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 
faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II från och 
med 2014.

Or. en

Motivering

Direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel bidrar till att minska 
externaliserade kostnader som är skadliga för folkhälsan och miljön och till hållbarare 
jordbruksmetoder. Direktivet bör därför göras till en del av tvärvillkoren så snart som 
möjligt. Enligt direktiv 2009/128/EG ska medlemsstaterna lägga fram sina nationella 
handlingsplaner före utgången av 2012. Detta är i god tid före den reformerade 
jordbrukspolitiken träder i kraft, och det finns därför inget behov av delegerade akter.
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Ändringsförslag 589
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II så snart 
det direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 
faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
ska anses vara en del av bilaga II från och 
med 2014.

Or. en

Ändringsförslag 590
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när 
det gäller åren 2014 och 2015, även 
omfatta bibehållande av permanent 
gräsmark. De medlemsstater som var 
medlemmar i unionen den 1 januari 2004 
ska säkerställa att mark som var 
permanent gräsmark vid tidpunkten för 
ansökan om arealstöd för 2003 förblir 
permanent gräsmark inom fastställda 

utgår



AM\910034SV.doc 93/186 PE494.482v02-00

SV

gränser. De medlemsstater som blev 
medlemmar i unionen under 2004 ska 
säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 maj 2004 förblir 
permanent gräsmark inom fastställda 
gränser. Bulgarien och Rumänien ska 
säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 januari 2007 förblir 
permanent gräsmark.

Or. fr

Ändringsförslag 591
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när 
det gäller åren 2014 och 2015, även 
omfatta bibehållande av permanent 
gräsmark. De medlemsstater som var 
medlemmar i unionen den 1 januari 2004
ska säkerställa att mark som var 
permanent gräsmark vid tidpunkten för 
ansökan om arealstöd för 2003 förblir
permanent gräsmark inom fastställda 
gränser. De medlemsstater som blev 
medlemmar i unionen under 2004 ska 
säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 maj 2004 förblir 
permanent gräsmark inom fastställda 
gränser. Bulgarien och Rumänien ska 
säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 januari 2007 förblir 
permanent gräsmark.

Tvärvillkorsreglerna ska även omfatta 
bibehållande av permanent gräsmark enligt 
definitionen i artikel 4.1h i förordning 
(EU) nr DP/2012. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att mark som har använts som
gräsmark utan avbrott sedan den 
1 januari 2007 klassas som permanent 
gräsmark. De arealer i jordbruksföretagen 
som jordbrukarna har deklarerat som 
permanent gräsmark i ansökan enligt 
artikel 73 i förordning (EU) nr HZR/2012 
för ansökningsåret 2014, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
gräsmark, ska bevaras som permanent 
gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 592
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när det 
gäller åren 2014 och 2015, även omfatta 
bibehållande av permanent gräsmark. De 
medlemsstater som var medlemmar i 
unionen den 1 januari 2004 ska säkerställa 
att mark som var permanent gräsmark vid 
tidpunkten för ansökan om arealstöd för 
2003 förblir permanent gräsmark inom
fastställda gränser. De medlemsstater som 
blev medlemmar i unionen under 2004 ska 
säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 maj 2004 förblir permanent 
gräsmark inom fastställda gränser.
Bulgarien och Rumänien ska säkerställa att 
mark som var permanent gräsmark den 1 
januari 2007 förblir permanent gräsmark.

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när det 
gäller åren 2014 och 2015, även omfatta 
bibehållande av permanent gräsmark. De 
medlemsstater som var medlemmar i 
unionen den 1 januari 2004 ska säkerställa 
att mark som var permanent gräsmark vid 
tidpunkten för ansökan om arealstöd för 
2003 förblir permanent gräsmark inom 
gränser som fastställs av medlemsstaten.
De medlemsstater som blev medlemmar i 
unionen under 2004 ska säkerställa att 
mark som var permanent gräsmark den 
1 maj 2004 förblir permanent gräsmark 
inom gränser som fastställs av 
medlemsstaten. Bulgarien och Rumänien 
ska säkerställa att mark som var permanent 
gräsmark den 1 januari 2007 förblir 
permanent gräsmark inom gränser som 
fastställs av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 593
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovanstående stycke ska inte gälla 
permanent gräsmark som ska beskogas, 
om sådan beskogning är förenlig med 
miljön, dock med undantag av 
planteringar av julgranar och 
snabbväxande arter som odlas på kort 
sikt.

utgår

Or. fr



AM\910034SV.doc 95/186 PE494.482v02-00

SV

Ändringsförslag 594
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovanstående stycke ska inte gälla 
permanent gräsmark som ska beskogas, om 
sådan beskogning är förenlig med miljön, 
dock med undantag av planteringar av 
julgranar och snabbväxande arter som 
odlas på kort sikt.

Ovanstående stycke ska inte gälla 
permanent gräsmark som ska beskogas, om 
sådan beskogning är förenlig med miljön, 
dock med undantag av planteringar av 
julgranar.

Or. en

Ändringsförslag 595
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till faktorerna i de två 
föregående styckena ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 med regler om 
bibehållande av permanent gräsmark, i 
synnerhet för att säkerställa att det vidtas 
åtgärder för att bibehålla mark som 
permanent gräsmark hos enskilda 
jordbrukare, däribland individuella 
skyldigheter som ska iakttas såsom 
skyldighet att ställa om arealer till 
permanent gräsmark när det konstateras 
att andelen mark som är permanent 
gräsmark minskar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 596
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag ska jordbrukare vara 
tillåtna att omvandla högst 10 % av de 
referensarealer som de är skyldiga att 
bevara. Denna gräns ska inte gälla vid 
force majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 597
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta metoder för hur 
andelen permanent gräsmark och 
jordbruksmark som ska bibehållas ska 
fastställas. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 598
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta metoder för hur 

utgår
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andelen permanent gräsmark och 
jordbruksmark som ska bibehållas ska 
fastställas. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Or. en

Ändringsförslag 599
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta metoder för hur 
andelen permanent gräsmark och 
jordbruksmark som ska bibehållas ska 
fastställas. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Kommissionen ska dessutom ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att anta
metoder för hur andelen permanent 
gräsmark och jordbruksmark som ska 
bibehållas ska fastställas.

Or. de

Ändringsförslag 600
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag ska jordbrukare vars 
jordbruksareal 2014 består av 70 % 
permanent gräsmark och gräs eller annat 
foder i enlighet med artikel 4.1h i 
förordning (EU) nr DP/2012, nedan 
kallade referensarealer som utgörs av 
permanent gräsmark, bevara minst 
samma antal hektar permanent 
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jordbruksmark som deras referensareal 
under total gräsmark. Jordbrukare ska 
vara tillåtna att omvandla högst 5 % av de 
referensarealer som de är skyldiga att 
bevara. Denna gräns ska inte gälla vid 
force majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 601
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att förenkla systemet med 
tvärvillkor genom färre och mer riktade 
krav ska kommissionen före utgången av 
2013 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, åtföljd av 
nödvändiga förslag för att minska antalet 
bestämmelser i bilaga II med 25 %. De 
återstående bestämmelserna ska 
utvärderas på grundval av deras relevans, 
betydelse och mätbarhet.

Or. en

Motivering

Systemet med tvärvillkor är fortfarande en källa till frustration bland jordbrukare. Detta 
gäller både i fråga om antalet bestämmelser och i fråga om bestämmelsernas relevans och 
betydelse, såväl för jordbrukarna som för samhället. En konsekvens av det stora antalet 
bestämmelser är att det kan vara svårt för enskilda jordbrukare att veta om de bryter mot 
bestämmelserna eller inte. För att systemet med tvärvillkor ska bli trovärdigare bör 
kommissionen ges i uppdrag att lägga fram förslag för att begränsa antalet bestämmelser, 
men även för att utvärdera de bestämmelser som återstår i fråga om deras relevans, betydelse 
och mätbarhet.

Ändringsförslag 602
Bas Eickhout
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer.

Or. en

Motivering

Medlemsstater/regioner bör kunna införa bestämmelser som passar deras jordbrukssystem, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen och rätten att kräva en ren och säker miljö enligt 
förebildsprincipen: det får inte ske någon kapplöpning mot botten.

Ändringsförslag 603
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska 
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nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

framför allt främja skapande av 
skogsmark och skogsjordbrukssystem i 
områden som inte redan används för 
produktion. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Or. pl

Ändringsförslag 604
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II, såvida den 
sammantagna effekten av dessa 
minimikrav och de jordbruksmetoder som 
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är gynnsamma för klimatet och miljön i 
enlighet med kapitel 2 avdelning III i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] är 
otillräcklig för att täcka de minimikrav 
som fastställts av en medlemsstat före den 
1 januari 2014. I sådana fall ska den 
berörda medlemsstaten åläggas att 
fastställa de normer som krävs för att 
kraven inte ska urholkas.

Or. en

Motivering

I likhet med den tidigare hälsokontrollen behövs det en säkerhetsbestämmelse för att se till att 
ändringar till de miljövillkor som är kopplade till stödet från den första pelaren inte medför 
att normerna sänks under den nivå som för närvarande tillämpas i medlemsstaterna och 
därmed effektivt minskar tröskeln för när stöd för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk kan 
betalas ut, tvärtemot det avsedda syftet att höja den.

Ändringsförslag 605
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden.
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Jordbruksareal för vilken grundstöd inte 
har ansökts eftersom arealen har växt in i 
ett mer naturligt tillstånd med större 
biologisk mångfald ska hållas i sådant 
skick som krävs enligt nationell 
lagstiftning och ska undantas från kraven 
om att arealen ska hållas i enlighet med 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. 
Areal uttagen i enlighet med 
artiklarna 22, 23 och 24 i förordning 
(EG) nr 1257/1999, artikel 39 i förordning 
(EG) nr 1698/2005 och artikel 29 i 
förordning (EU) nr […][RDR] ska 
betraktas som arealer som hålls i enlighet 
med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden om de skyldigheter som 
fastställs i avtalet om miljöåtgärder inom 
jordbruket uppfylls. För att undvika 
dubbla påföljder ska åsidosättande av 
skyldigheterna i avtalet om miljöåtgärder 
inom jordbruket inte leda till minskat stöd 
på grund av artikel 94 enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 99 i 
denna förordning.
Medlemsstaterna ska på nationell och 
regional nivå fastställa miniminormer för 
stödmottagare med avseende på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
utifrån bilaga II, med hänsyn till särskilda 
förhållanden i de områden som berörs, 
däribland jordmån, klimatförhållanden och 
befintliga jordbrukssystem, 
markanvändning, växtföljd, 
jordbruksmetoder och företagsstrukturer. 
Medlemsstaterna får inte fastställa några 
minimikrav som inte föreskrivs i bilaga II.

Or. en

Motivering

Areal som inte är berättigad till grundstöd ska inte omfattas av skyldigheterna med avseende 
på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. 
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Ändringsförslag 606
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå ange 
omfattningen av kontrollerna av
stödmottagare utifrån de allmänna 
skyldigheterna avseende god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
i enlighet med artikel 93, med hänsyn till 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa system, framför allt systemet för 
identifiering och registrering av djur som 
är upprättat i enlighet med rådets 
direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 
om identifikation och registrering av svin 
och förordningarna (EG) nr 1760/2000 
och (EG) nr 21/2004, ska vara förenliga 
med det integrerade system som föreskrivs 

utgår
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i avdelning V kapitel II i den här 
förordningen.

Or. en

Motivering

Med tanke på problemen med genomförandet av förordning (EG) nr 21/2004 bör 
förordningen inte ingå i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

Ändringsförslag 608
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid kontrollen av kraven, normerna, 
rättsakterna eller tvärvillkorsområdena 
får hänsyn tas till
– jordbrukarnas deltagande i systemet för 
jordbruksrådgivning enligt avsnitt III i 
föreliggande förordning,
– jordbrukarnas deltagande i ett 
certifieringssystem, under förutsättning 
att systemet uppfyller de berörda kraven 
och normerna.

Or. fr

Ändringsförslag 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om en 
stödmottagare fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna avdelning.

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om en 
stödmottagare fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna avdelning.
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Medlemsstaterna ska årligen lämna en 
rapport om genomförandet och resultaten 
av tvärvillkoren och 
miljöanpassningsåtgärder. Kommissionen 
ska 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. Detta ändringsförslag är i linje med det nya 
skälet 57a.

Ändringsförslag 610
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller
på plats för att kontrollera om en 
stödmottagare fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna avdelning.

3. Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt 
anmäla inspektioner när de utför
kontroller för att kontrollera om en 
stödmottagare fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna avdelning.

Or. en

Ändringsförslag 611
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska årligen 
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överlämna en rapport om genomförandet 
och resultaten av kontroller av 
tvärvillkoren och 
miljöanpassningsåtgärder till 
kommissionen, som i sin tur ska 
överlämna en årlig rapport till 
Europaparlamentet om hur effektiva 
medlemsstaternas eller regionernas 
åtgärder är när det gäller att ta itu med 
utmaningarna att uppnå hållbarhet på 
lång sikt inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 612
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler för 
genomförandet av kontroller av att de 
skyldigheter som avses i denna avdelning 
fullgörs.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att fastställa regler för 
genomförandet av kontroller av att de 
skyldigheter som avses i denna avdelning 
fullgörs.

Or. de

Ändringsförslag 613
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 96 – 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
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Ändringsförslag 614
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 akter om gemensamma och 
harmoniserade regler om 
tvärvillkorskontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska 
tillämpas när reglerna för tvärvillkor inte 
följs vid någon tidpunkt under ett givet 
kalenderår (nedan kallat kalenderåret i 
fråga), och överträdelsen beror på en
åtgärd eller en försummelse som direkt kan 
anses bero på den stödmottagare som 
lämnade in stödansökan eller stödanspråket 
för kalenderåret i fråga.

Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska 
tillämpas när reglerna för tvärvillkor inte 
följs vid någon tidpunkt under ett givet 
kalenderår (nedan kallat kalenderåret i 
fråga), och överträdelsen beror på en
uppsåtlig handling eller underlåtelse som 
direkt kan anses bero på den stödmottagare 
som lämnade in stödansökan eller 
stödanspråket för kalenderåret i fråga.

Or. en

Motivering

Administrationen ska avgöra om överträdelsen i fråga har skett uppsåtligen eller inte. 

Ändringsförslag 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska
tillämpas när reglerna för tvärvillkor inte 
följs vid någon tidpunkt under ett givet 
kalenderår (nedan kallat kalenderåret i 
fråga), och överträdelsen beror på en åtgärd 
eller en försummelse som direkt kan anses 
bero på den stödmottagare som lämnade in 
stödansökan eller stödanspråket för 
kalenderåret i fråga.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 91.2a ska den påföljd som 
föreskrivs i artikel 91 tillämpas när
reglerna för tvärvillkor inte följs vid någon 
tidpunkt under ett givet kalenderår (nedan 
kallat kalenderåret i fråga), och 
överträdelsen beror på en åtgärd eller en 
försummelse som direkt kan anses bero på 
den stödmottagare som lämnade in 
stödansökan eller stödanspråket för 
kalenderåret i fråga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en uppföljning till ändringsförslaget om införande av ett 
varningssystem för tvärvillkoren. Den andra delen av motiveringen berör inte den svenska 
versionen.

Ändringsförslag 617
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda 
sig av den möjlighet som anges i första 
stycket ska den behöriga myndigheten 
nästkommande år, för ett urval av 
stödmottagare, vidta de åtgärder som 
krävs för att kontrollera att 
stödmottagaren åtgärdar de aktuella 
konstaterade överträdelserna. 
Stödmottagaren ska underrättas om 
konstaterade överträdelser och om 
skyldigheten att vidta åtgärder.

utgår
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Or. pl

Motivering

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

Ändringsförslag 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda 
sig av den möjlighet som anges i första 
stycket ska den behöriga myndigheten 
nästkommande år, för ett urval av 
stödmottagare, vidta de åtgärder som 
krävs för att kontrollera att 
stödmottagaren åtgärdar de aktuella 
konstaterade överträdelserna. 
Stödmottagaren ska underrättas om 
konstaterade överträdelser och om 
skyldigheten att vidta åtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att avskaffa uppföljningskontroller i händelse av mindre överträdelser 
är i vår mening ett bra förslag. När det gäller förslaget om att begränsa antalet kontroller 
som omfattas av de minimis-regeln till en vald grupp av stödmottagare (urval), anser vi dock 
att förenklingen bör inbegripa ett fullständigt avskaffande av upprepade kontroller av 
överträdelser som omfattas av de minimis-regeln.

Ändringsförslag 619
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 98a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98a
Allmänna kriterier för beräkning av 

påföljden
Vid beräkningen av de belopp som avses i 
artikel 99 ska följande kriterier tillämpas:
– Överträdelsens allvar ska i första hand 
bedömas utifrån omfattningen av de 
konsekvenser som den har lett till, särskilt 
den risk som den innebär för den berörda 
EU-budgeten, med ständig hänsyn till 
syftet med kravet eller normen i fråga.
– Överträdelsens omfattning ska i första 
hand fastställas med hänsyn till huruvida 
överträdelsen har långtgående verkningar 
eller bara berör jordbruksföretaget i 
fråga.
– För att fastställa överträdelsens 
varaktighet ska den behöriga 
myndigheten i första hand beakta hur 
länge effekterna förväntas vara kännbara 
eller vilka möjligheter det finns att 
komma till rätta med dem på ett rimligt 
sätt.
– Upprepade överträdelser ska anses 
föreligga om det mer än en gång under en 
period av tre år i följd konstateras en 
överträdelse av samma krav, norm eller 
skyldighet, förutsatt att stödmottagaren 
har uppmärksammats på den föregående 
överträdelsen och, om tillämpligt, har haft 
möjlighet att åtgärda överträdelsen.

Or. en

Motivering

De allmänna principerna för påföljder bör finnas med i den grundläggande rättsakten. Denna 
text har hämtats från artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 
(tillämpningsföreskrifter).
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Ändringsförslag 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 99 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av påföljden Beräkning av bötesbeloppet

Or. ro

Motivering

Språklig ändring som gäller hela artikeln.

Ändringsförslag 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
upptäckta överträdelsens allvar, 
omfattning, varaktighet och upprepning 
samt de kriterier som anges i punkterna 2, 
3 och 4.

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska lämplig hänsyn tas till 
den upptäckta överträdelsens allvar och art 
för att avgöra åsidosättandets vidd, 
omfattning, varaktighet och upprepning i 
enlighet med artikel 99a samt de kriterier 
som anges i punkterna 2, 3 och 4.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget som inför en ny artikel 99a.

Ändringsförslag 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 avser 
minskningar eller uteslutningar som 
följer av oegentligheter med koppling till 
villkorligheten för de åtgärder som avses i 
artiklarna 29, 30 och 31 i förordning 
(EU) nr RDR/xxx endast de belopp som 
avsatts för dessa åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 623
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %.

2. Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 %
respektive 2 000 euro och vid upprepade 
överträdelser 10 % respektive 4 000 euro.

Or. en
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Motivering

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Ändringsförslag 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %.

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %, med 
undantag för ytterst allvarliga fall då 
procentsatsen inte ska vara lägre än 20 % 
och får gå ända till fullständig 
uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. es

Motivering

Stycke 3 om avsiktliga överträdelser bör strykas eftersom det är ytterst svårt att rättsligen 
bevisa att en jordbrukare har handlat uppsåtligt eller avsiktligt. Denna typ av överträdelse 
bör därför ersättas med ytterst grov oaktsamhet och inbegripas i stycke 2, samtidigt som 
påföljderna i stycke 3 bibehålls.

Ändringsförslag 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %.

Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %, med 
undantag för ytterst allvarliga fall då 
procentsatsen inte ska vara lägre än 20 % 
och får gå ända till fullständig 
uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. es

Motivering

Stycke 3 om avsiktliga överträdelser bör strykas eftersom det är mycket svårt att rättsligen 
bevisa att en jordbrukare medvetet har underlåtit att iaktta bestämmelserna. Denna typ av 
överträdelse bör därför ersättas med ytterst grov oaktsamhet och inbegripas i stycke 2, 
samtidigt som påföljderna i stycke 3 bibehålls.

Ändringsförslag 627
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre. Stödmottagaren ska 
underrättas om konstaterade överträdelser 
och om skyldigheten att vidta åtgärder.

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt risk för 
folk- eller djurhälsan eller för djurs 
välbefinnande ska emellertid inte betraktas 
som mindre. Stödmottagaren ska 
underrättas om konstaterade överträdelser 
och om skyldigheten att vidta åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 628
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre. Stödmottagaren ska 
underrättas om konstaterade överträdelser 
och om skyldigheten att vidta åtgärder.

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre. Smärre 
överträdelser av de system för 
identifiering och registrering av djur som 
avses i bilaga II, förvaltningskrav 7 och 
förvaltningskrav 8 ska inte anses utgöra 
en direkt folk- eller hälsorisk.
Stödmottagaren ska underrättas om 
konstaterade överträdelser och om 
skyldigheten att vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 629
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre. Stödmottagaren ska 
underrättas om konstaterade överträdelser 
och om skyldigheten att vidta åtgärder.

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Stödmottagaren ska underrättas om 
konstaterade överträdelser och om 
skyldigheten att vidta åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

utgår

Or. es

Motivering

Stycke 3 om avsiktliga överträdelser bör strykas eftersom det är mycket svårt att rättsligen 
bevisa att en jordbrukare medvetet har underlåtit att iaktta bestämmelserna. Denna typ av 
överträdelse bör därför ersättas med ytterst grov oaktsamhet och inbegripas i stycke 2, 
samtidigt som påföljderna i stycke 3 bibehålls.

Ändringsförslag 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

utgår

Or. es
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Motivering

Stycke 3 om avsiktliga överträdelser bör strykas eftersom det är ytterst svårt att rättsligen 
bevisa att en jordbrukare har handlat uppsåtligt eller avsiktligt. Denna typ av överträdelse 
bör därför ersättas med ytterst grov oaktsamhet och inbegripas i stycke 2, samtidigt som 
påföljderna i stycke 3 bibehålls.

Ändringsförslag 632
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid avsiktliga eller allvarliga
överträdelser ska procentsatsen för 
minskning inte vara lägre än 20 %, och får 
gå ända till fullständig uteslutning från en 
eller flera stödordningar under ett eller 
flera kalenderår. Upprepade överträdelser
som inträffar efter det att stödmottagaren 
har varnats eller ålagts påföljder ska 
anses vara allvarliga och avsiktliga. 

Or. en

Motivering

Om en jordbrukare har varnats eller sett sina stöd minskas under föregående år på grund av 
upprepade överträdelser (på miljöområdet) är jordbrukaren medveten om orsakerna och 
effekterna, eller har haft möjlighet att hitta en lösning. Upprepade överträdelser som inträffar 
med jordbrukarens medvetande är därför både allvarliga och avsiktliga. Bestämmelserna om 
påföljder måste vara så tydliga som möjligt. Fraser som “i princip” bör därför undvikas för 
att undvika olika tillämpningar.

Ändringsförslag 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid allvarliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. en

Motivering

Revisorer stöter på svårigheter när de ska bedöma om en överträdelse har begåtts avsiktligen 
eller ej. Överträdelsens allvar är ett mycket mer objektivt kriterium som revisionstjänsterna 
skulle kunna använda på ett mer tillförlitligt sätt. (Föredragandens förslag att ändra till 
”grov försummelse” är problematiskt eftersom begreppet inte finns definierat någonstans.)

Ändringsförslag 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid allvarliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 15 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 635
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3



AM\910034SV.doc 119/186 PE494.482v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 % respektive 8 000 euro, 
och får gå ända till fullständig uteslutning 
från en eller flera stödordningar under ett 
eller flera kalenderår.

Or. en

Motivering

Att basera systemet med tvärvillkor på endast en procentuell minskning av stödet är inte 
proportionerligt. Det skulle kunna leda till mycket stora stödminskningar för väldigt små 
överträdelser om överträdelserna begås av en storbonde. Om samma överträdelse begås av 
två olika jordbrukare skulle detta dessutom leda till olika stödminskningar. Minskningen 
skulle bero på huruvida jordbrukaren är en småbonde, som får få subventioner, eller en 
storbonde, som får stora subventioner.

Ändringsförslag 636
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för betalningar minskas 
eller höjas beroende på överträdelsens 
allvar, omfattning, varaktighet och
upprepning och kan leda så långt som till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. lt

Ändringsförslag 637
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid allvarliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 638
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I händelse av antingen allvarliga 
överträdelser som upprepats under minst 
två år eller som avser flera normer eller 
krav för tvärvillkorsområdena miljö och 
folkhälsa, eller om den behöriga 
myndigheten efter en riskbedömning 
och/eller förnyad kontroll anser att det 
finns en inneboende risk för att gården 
kommer att bryta mot 
tvärvillkorsnormerna med avseende på 
ohållbara jordbrukssystem i enlighet med 
artikel 2, ska stödmottagaren permanent 
uteslutas från stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Om en gård har gjort sig skyldig till flera överträdelser på miljö- och folkhälsoområdet under 
många år är det ett till naturen ohållbart jordbrukssystem. Jordbrukaren riskerar således att 
generera ytterligare kostnader för samhället i form av föroreningar och folkhälsokriser/smitta 
och de bör därför permanent uteslutas från offentligt stöd. Detta ska endast gälla för 
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allvarliga och kostsamma överträdelser och inte för små överträdelser som t.ex. avsaknad av 
öronbrickor under perioder då det inte föreligger någon sjukdomsepidemi.  

Ändringsförslag 639
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99 för att 
finansiera miljömål i enlighet med 
artikel 5.4 och 5.5 i förordning (EU) nr ... 
[RDR] för prioriteringarna för 
landsbygdsutveckling 4 och 5.

Or. en

Motivering

(Se artikel 5.4 och 5.5 i förordningen om landsbygdsutveckling och bilaga IV till 
förordningen om landsbygdsutveckling: LU-prioritering 4: Återställa, bevara och förbättra 
de ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruk; LU-prioritering 5: Främja 
resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom 
jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn.)

Ändringsförslag 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.
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Or. es

Motivering

Siffran 25 % för belopp som får behållas i den gällande förordningen bör stå kvar.

Ändringsförslag 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. es

Motivering

Siffran 25 % i den gällande förordningen bör stå kvar.

Ändringsförslag 642
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. pl

Motivering

Det finns ingen anledning att ändra procentsatsen för de belopp som får behållas från 25 % 
till 10 %.
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Ändringsförslag 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. fr

Ändringsförslag 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. en

Motivering

Vi förstår inte varför kommissionen har gjort denna ändring (de har minskat beloppet från 
25 % till 10 %). Enligt gällande lagstiftning (artikel 25 i förordning nr 73/2009) får 
medlemsstaterna behålla 25 % av de belopp som frigörs i samband med tillämpningen av 
minskningarna.

Ändringsförslag 645
Juozas Imbrasas
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Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. lt

Ändringsförslag 646
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 100 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda 
procentandelen av de belopp som avses i 
stycke 1 som extrastöd för åtgärder inom 
ramen för den programplanering för 
landsbygdsutveckling som finansieras via 
EJFLU i enlighet med förordning (EU) 
nr […][RDR].

Or. pl

Ändringsförslag 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) en sammanfattning av resultaten från 
alla tillgängliga revisioner och kontroller 
som utförts enligt tidsplanen och de 
utförliga bestämmelser som fastställs i de 
sektorsspecifika reglerna.

v) en årlig sammanfattning, tillsammans 
med utgiftsredovisningen för EGFJ och 
EJFLU, av resultaten från alla tillgängliga 
revisioner och kontroller som utförts enligt 
tidsplanen och de utförliga bestämmelser 
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som fastställs i de sektorsspecifika 
reglerna.

Or. es

Motivering

Revisionsstatistik ska överlämnas till kommissionen vid ett enda tillfälle, tillsammans med 
årsredovisningen, före den 1 februari varje år. För närvarande måste statistiken överlämnas 
enligt olika tidsfrister som fastställs i de sektorsspecifika bestämmelserna, som senare blir en 
del av förfarandet för årlig räkenskapsavslutningen. Ibland måste den till och med 
överlämnas som en del av förenlighetskontroller.

Ändringsförslag 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) en sammanfattning av resultaten från 
alla tillgängliga revisioner och kontroller 
som utförts enligt tidsplanen och de 
utförliga bestämmelser som fastställs i de 
sektorsspecifika reglerna.

v) en årlig sammanfattning, tillsammans 
med utgiftsredovisningen för EGFJ och 
EJFLU, av resultaten från alla tillgängliga 
revisioner och kontroller som utförts enligt 
tidsplanen och de utförliga bestämmelser 
som fastställs i de sektorsspecifika 
reglerna.

Or. es

Motivering

Revisionsstatistik ska överlämnas till kommissionen vid ett enda tillfälle, tillsammans med 
årsredovisningen, före den 1 februari varje år. För närvarande överlämnas statistiken enligt 
olika tidsfrister som fastställs i de sektorsspecifika bestämmelserna, som senare blir en del av 
förfarandet för årlig räkenskapsavslutningen. Ibland måste den till och med överlämnas som 
en del av förenlighetskontroller.

Ändringsförslag 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) När statiska analyser krävs för att 
informera kommissionen i enlighet med 
denna artikel, ska kommissionen förse 
medlemsstaterna med den information 
som krävs i varje enskilt fall i tillräckligt 
god tid före början av den period under 
vilken analyserna ska genomföras.

Or. de

Ändringsförslag 650
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) 
nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon 
annan valuta än euro ska medlemsstaterna 
räkna om stödbeloppet i euro till nationell 
valuta på grundval av den senaste 
växelkurs som fastställts av Europeiska 
centralbanken före den 1 oktober det år 
som stödet avser.

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) 
nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon 
annan valuta än euro ska medlemsstaterna 
räkna om stödbeloppet i euro till nationell 
valuta på grundval av den senaste 
växelkurs som fastställts av Europeiska 
centralbanken före den 1 september det år 
som stödet avser.

Or. en

Ändringsförslag 651
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) 
nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon 
annan valuta än euro ska medlemsstaterna 
räkna om stödbeloppet i euro till nationell 

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) 
nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon 
annan valuta än euro ska medlemsstaterna 
räkna om stödbeloppet i euro till nationell 
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valuta på grundval av den senaste 
växelkurs som fastställts av Europeiska 
centralbanken före den 1 oktober det år 
som stödet avser.

valuta på grundval av den senaste 
växelkurs som fastställts av Europeiska 
centralbanken före den 1 september det år 
som stödet avser.

Or. en

Ändringsförslag 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 får 
medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i 
euro till nationell valuta på grundval av 
genomsnittet av högst de 30 senaste 
växelkurser som har fastställts av 
medlemsstaternas nationella 
centralbanker eller av Europeiska 
centralbanken före den 1 oktober det år 
som stödet avser.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av växelkurser bör vara mer flexibel.

Ändringsförslag 653
George Lyon, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 får 
medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i 
euro till nationell valuta på grundval av 
genomsnittet av högst de fem senaste 
växelkurser som har fastställts av 



PE494.482v02-00 128/186 AM\910034SV.doc

SV

medlemsstaternas nationella 
centralbanker eller av Europeiska 
centralbanken före den 1 oktober det år 
som stödet avser.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ser till att tillämpningen av växelkurser blir mer flexibel. På detta sätt kan 
medlemsstaterna använda en genomsnittlig växelkurs, vilket kommer att minska den 
inneboende risk som jordbrukare utsätts för när de använder en växelkurs som fastställts en 
specifik dag.

Ändringsförslag 654
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 får 
medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i 
euro till nationell valuta på grundval av 
genomsnittet av högst de 30 senaste 
växelkurser som har fastställts av 
Europeiska centralbanken före den 
1 oktober det år som stödet avser.

Or. en

Ändringsförslag 655
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, besluta om åtgärder 
för att skydda tillämpningen av 
unionslagstiftningen om exceptionella 

utgår
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monetära förfaringssätt avseende en 
nationell valuta riskerar att äventyra den. 
Sådana åtgärder får där så krävs avvika 
från befintliga regler.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.
Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna ska genast underrättas 
om åtgärder enligt första stycket.

Or. de

Motivering

Artikel 2 är lämplig och tillräcklig.

Ändringsförslag 656
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.

En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, dock utan att 
detta leder till ytterligare betalnings-, 
övervaknings- eller påföljdssystem för 
miljöanpassningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med vars hjälp man 
kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.
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Or. de

Ändringsförslag 657
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.

En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning. I denna 
process ska kommissionen utnyttja 
synergier och i så stor utsträckning som 
möjligt förlita sig på redan tillgängliga 
uppgifter och uppgiftskällor.

Or. de

Motivering

Övervakning och utvärdering får inte leda till ytterligare administrativa bördor för 
medlemsstaterna och stödmottagarna. Kommissionen bör därför använda sig av redan 
tillgängliga uppgiftskällor och försöka skapa synergier.

Ändringsförslag 658
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att funktionsmätningen ska bli 
effektiv ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 rörande denna rams innehåll 
och uppbyggnad.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.

Ändringsförslag 659
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effekten av de åtgärder inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i punkt 1 ska mätas i förhållande till 
följande mål:

Resultatet av de åtgärder inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i punkt 1 ska mätas i förhållande till 
följande mål:

Or. de

Ändringsförslag 660
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet och prisstabilitet.

(a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbrukarnas inkomster,
prismarginaler och självkostnadspriser 
samt jordbrukets produktivitet och 
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prisstabilitet.

Or. en

Motivering

Se Bovés betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad 
och konsekvenser (2011/2114(INI)), som antogs av Europaparlamentet den 19 januari 2012, 
liksom hans arbetsdokument av den 25 februari 201 om skäliga inkomster för jordbrukare: en 
bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa (PE439.275v01).

Ändringsförslag 661
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Långsiktig 
livsmedelsproduktionskapacitet och 
långsiktig livsmedelstrygghet i 
utvecklingsländerna, särskilt handelns 
effekter med hänsyn till EU:s prisstöd för 
export från EU, och undanröjandet av 
hinder, såsom tullar och handelshinder 
för export från utvecklingsländer, i linje 
med en konsekvent politik för utveckling.

Or. en

Motivering

En gemensam jordbrukspolitik som inte gör någon skada när det gäller en konsekvent politik 
för utveckling är en gemensam jordbrukspolitik som inte äventyrar livsmedelsproduktionen 
och den långsiktiga livsmedelstryggheten eller negativt påverkar försörjningsmöjligheterna 
för lokala producenter och småbruk i utvecklingsländerna. Handels-, jordbruks, stöd- och 
utvecklingspolitiken ska stödja synergier i detta hänseende och inte undergräva dessa 
utvecklingsmål.

Ändringsförslag 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast
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Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Extern effekt på rätten till livsmedel, 
inbegripet effekten på 
produktionskapaciteten för livsmedel, på 
jordbrukarnas inkomster och försörjning 
och på tillgången till mark i 
utvecklingsläder och i fattiga länder som 
för en politik för att minska sitt beroende 
av importerade livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 663
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket.

Or. de

Motivering

Detta är mer än rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3. Indikatorerna ska kopplas 
till politikens struktur och mål och göra 
det möjligt att utvärdera politikens 
utveckling, effektivitet och 
ändamålsenlighet i förhållande till målen.

Or. en

Ändringsförslag 665
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3. Indikatorerna ska kopplas 
till politikens struktur och mål och göra 
det möjligt att utvärdera politikens 
utveckling, effektivitet och 
ändamålsenlighet i förhållande till målen.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.
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Ändringsförslag 666
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ramen för övervakning och 
utvärdering ska återspegla den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
struktur på följande sätt:
a) När det gäller de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, 
de marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning, ska 
kommissionen övervaka dessa instrument 
utifrån medlemsstaternas rapportering i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning. Kommissionen ska upprätta 
en flerårig utvärderingsplan med 
regelbundna utvärderingar av särskilda 
instrument som ska genomföras på 
kommissionens ansvar. Utvärderingarna 
ska genomföras vid lämpliga tidpunkter 
och av oberoende utvärderare.
b) Övervakningen och utvärderingen av 
politiska interventioner för 
landsbygdsutveckling kommer att göras i 
enlighet med artiklarna 74–86 i 
förordning (EU) nr RD/xxx.
Kommissionen ska säkerställa att den 
kombinerade effekten av alla instrument 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i punkt 1 
kommer att mätas och bedömas i 
förhållande till de gemensamma mål som 
avses i punkt 2. Den gemensamma 
jordbrukspolitikens resultat när det gäller 
att uppnå dess gemensamma mål, ska 
mätas och bedömas på grundval av 
gemensamma effektindikatorer och de 
bakomliggande särskilda målen på 
grundval av resultatindikatorer. 
Kommissionen ska, på grundval av 
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uppgifter från utvärderingar av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet utvärderingar av 
landsbygdsutvecklingsprogram, och andra 
relevanta informationskällor, utarbeta 
rapporter om mätning och bedömning av 
det samlade resultatet av alla instrument 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.

Ändringsförslag 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med all den information som behövs för att 
de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas 
och utvärderas.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med all den information som behövs för att 
de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas 
och utvärderas. Sådan information ska i 
möjligaste mån grundas på etablerade 
informationskällor, t.ex. 
informationssystemet för 
jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter och Eurostat.

Or. en

Motivering

En betydande mängd information samlas redan in och tillhandahålls av medlemsstaterna och 
stödmottagarna. Det är därför viktigt att ramverket i framtiden förlitar sig på etablerade 
informationskällor och att alla nya informationskrav begränsas till ett absolut minimum.
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Ändringsförslag 668
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med all den information som behövs för att 
de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas 
och utvärderas.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med all den information som behövs för att 
de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas 
och utvärderas. Sådan information ska i 
möjligaste mål grundas på etablerade 
informationskällor, t.ex. 
informationssystemet för 
jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter och Eurostat.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.

Ändringsförslag 669
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 
och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna, med beaktande av 
behovet av att undvika onödiga 
administrativa bördor, samt om 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna av 
potentiella uppgiftskällor. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Or. en
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Motivering

En betydande mängd information samlas redan in och tillhandahålls av medlemsstaterna och 
stödmottagarna. Det är därför viktigt att ramverket i framtiden förlitar sig på etablerade 
informationskällor och att alla nya informationskrav begränsas till ett absolut minimum.

Ändringsförslag 670
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 
och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna, med beaktande av 
behovet av att undvika onödiga 
administrativa bördor, samt om 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna av 
potentiella uppgiftskällor. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.

Ändringsförslag 671
Monika Hohlmeier

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 
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och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter 
får inte leda till ytterligare administrativa 
bördor för medlemsstaterna och 
stödmottagarna. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3.

Or. de

Ändringsförslag 672
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska lägga fram en 
rapport om genomförandet av denna artikel 
för Europaparlamentet och rådet vart 
fjärde år. Den första rapporten ska läggas 
fram senast den 31 december 2017.

4. Kommissionen ska lägga fram en första
rapport om genomförandet av denna 
artikel, inbegripet de första resultaten av 
effekterna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, för Europaparlamentet 
och rådet senast den 31 december 2018.
En andra rapport inbegripet en 
bedömning av effekterna av den
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
läggas fram senast den 31 december 2021.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som ska ingå i den gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen för att undvika betungande krav för förvaltningarna.

Ändringsförslag 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europaparlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling ska ta emot klagomål från 
småbrukare och berörda grupper i 
utvecklingsländer som har allvarliga 
problem eller hotas av allvarliga problem 
som direkt eller indirekt har orsakats av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Klagomålen ska tas upp i kommissionens 
årliga rapport. Den klagande ska få stöd 
av generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling för att säkerställa 
en rättvis utredning av fallet. Bevis får 
lämnas av de grupper som berörs eller 
andra berörda parter.

Or. en

Motivering

Förhörsombud finns redan vid generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet för 
handel. Det finns ett behov av att säkra ett bredare bidrag av förfarande för EU:s jordbruk 
och för exportörer att iaktta mänskliga rättigheter och politisk samstämmighet i 
utvecklingsåtaganden. Därför föreslås ett förhörsombud för generaldirektoratet för jordbruk 
och landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 674
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a
Konsekvensbedömning avseende 

utvecklingsländer
1. I överensstämmelse med artikel 208 i 
EUF-fördraget ska den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser för 
livsmedelsproduktionskapaciteten och den 
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långsiktiga livsmedelssäkerheten i 
utvecklingsländerna omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar, där särskild 
uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna 
för lokala producenter och småbrukare. 
Bedömningen ska även bygga på 
uppgifter som lämnats in av regeringar, 
jordbrukarorganisationer, organisationer 
i det civila samhället och andra 
intressenter i utvecklingsländer som är 
handelspartner till EU.
2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa omfattningen av och 
förfaringssättet för 
konsekvensbedömningen, med beaktande 
av relevanta internationella initiativ, i 
synnerhet genom FN:s särskilde 
rapportör om rätten till mat, FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation 
och kommittén för tryggad 
livsmedelsförsörjning.
3. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som framkommit och EU:s 
politiska reaktion.

Or. en

Motivering

Artikel 208 i EUF-fördraget. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och kommittén för 
tryggad livsmedelsförsörjning är i strikt bemärkelse två olika organ, och det bör därför 
hänvisas till båda. 

Ändringsförslag 675
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 110a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a
Konsekvensbedömning avseende 

utvecklingsländer
1. I överensstämmelse med artikel 208 i 
EUF-fördraget ska den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser för 
livsmedelsproduktionskapaciteten och den 
långsiktiga livsmedelssäkerheten i 
utvecklingsländerna omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar, där särskild 
uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna 
för lokala producenter och småbrukare. 
Bedömningen ska även bygga på 
uppgifter som lämnats in av regeringar, 
jordbrukarorganisationer, organisationer 
i det civila samhället och andra 
intressenter i utvecklingsländer som är 
handelspartner till EU.
2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa omfattningen av och 
förfaringssättet för 
konsekvensbedömningen, med beaktande 
av relevanta internationella initiativ, i 
synnerhet genom FN:s särskilde 
rapportör om rätten till mat och 
kommittén för tryggad 
livsmedelsförsörjning inom FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.
3. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som framkommit och EU:s 
politiska reaktion.

Or. en
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Ändringsförslag 676
Julie Girling, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 110a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a
Kapitel IV Regionalisering

Medlemsstaterna får när så är lämpligt 
och i enlighet med sina författningsenliga 
system genomföra bestämmelserna i den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 677
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110b
Europaparlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling ska ta emot klagomål från 
småbrukare och berörda grupper i 
utvecklingsländer som har allvarliga 
problem eller hotas av allvarliga problem 
som direkt eller indirekt har orsakats av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Klagomålen ska tas upp i kommissionens 
årliga rapport. Den klagande ska få stöd 
av generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling för att säkerställa 
en rättvis utredning av fallet. Bevis får 
lämnas av de grupper som berörs eller 
andra berörda parter.
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Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att säkra ett bredare bidrag av förfarande för EU:s jordbruk och för 
exportörer att iaktta mänskliga rättigheter och politisk samstämmighet i 
utvecklingsåtaganden. Förhörsombud som får information om överträdelser av 
bestämmelserna finns redan vid generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet 
för handel. Därför föreslås ett förhörsombud för generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 678
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110c
När handelsavtal ingås ska det generellt 
införas en klausul för socialt skydd mot 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
negativa påverkan på den långsiktiga 
livsmedelstryggheten och mot allvarliga 
problem som drabbar småbrukare. En 
sådan klausul för socialt skydd ska finnas 
tillgänglig för drabbade grupper eller 
länder i fall den gemensamma 
jordbrukspolitiken har en negativ 
påverkan. En klausul för socialt skydd 
kan utformas med utgångspunkt i 
artikel 25.2 b i det ekonomiska 
partnerskapsavtalet mellan Cariforum 
och EU, enligt vilken skyddsåtgärder får 
vidtas om en produkt importeras till den 
ena partens territorium i sådana mängder 
och under sådana omständigheter att det 
förorsakar störningar i en ekonomisk 
sektor, i synnerhet om störningarna leder 
till betydande sociala problem.

Or. en



AM\910034SV.doc 145/186 PE494.482v02-00

SV

Motivering

Klausul för socialt skydd som utformats med artikel 25.2 b i det ekonomiska 
partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU som förebild.

Ändringsförslag 679
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den delegering av befogenheter som avses 
i denna förordning ska överföras på
kommissionen på obestämd tid från och 
med det datum då denna förordning 
träder i kraft.

Den befogenhet att anta delegerade akter
som avses i denna förordning ska ges till
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …*.

_____________

*Dagen för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. de

Motivering

Detta är i linje med ståndpunkten från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-0209/2011 av den 25 maj 2011) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget. 

Ändringsförslag 680
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den delegering av befogenheter som 
avses i denna förordning ska överföras på
kommissionen på obestämd tid från och 
med det datum då denna förordning träder 
i kraft.

(2) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i denna förordning ska ges 
till kommissionen för en period av fem år
från och med ikraftträdandet av denna 
förordning.

Or. de
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Motivering

Europaparlamentet bör aktivt bekräfta delegeringen av befogenheter till kommissionen, och i 
fall av tveksamheter ska det inte behöva strida i sin egen kammare för att återfå sina 
lagstiftningsbefogenheter.

Ändringsförslag 681
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 — stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast nio månader 
före utgången av femårsperioden 
överlämna en rapport om delegeringen av 
befogenheter. Delegeringen av befogenhet 
ska förlängas med perioder av samma 
längd, såvida Europaparlamentet och 
rådet inte motsätter sig en sådan 
förlängning senast tre månader före 
utgången av perioden i fråga. I detta syfte 
ska Europaparlamentet fatta beslut med 
en majoritet av sina ledamöter och rådet 
med kvalificerad majoritet.

Or. de

Motivering

Europaparlamentet bör aktivt bekräfta delegeringen av befogenheter till kommissionen, och i 
fall av tveksamheter ska det inte behöva strida i sin egen kammare för att återfå sina 
lagstiftningsbefogenheter.

Ändringsförslag 682
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 — stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
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nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenheter 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. de

Motivering

Detta är i linje med ståndpunkten från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-0209/2011 av den 25 maj 2011) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget. 

Ändringsförslag 683
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 — stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast nio månader 
före utgången av femårsperioden 
överlämna en rapport om delegeringen av 
befogenheter. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. de

Ändringsförslag 684
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Bilaga 1 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minsta tillämpningsområde för systemet 
med jordbruksrådgivning inom området 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation, som 
fastställs i artikel 12.2 c

Tillämpningsområde för systemet med 
jordbruksrådgivning som omfattar 
landsbygdsutvecklingsåtgärder och därför 
går utöver tvärvillkoren och 
miljöanpassningen, som fastställs i
artikel 12.3c 

Or. en

Ändringsförslag 685
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om vilken inverkan 
klimatförändringar kan ha för de 
relevanta regionerna i framtiden, om 
utsläpp av växthusgaser från de relevanta 
brukningsmetoderna och om 
jordbrukssektorns bidrag till begränsning 
av klimatförändringarna genom bättre 
odlings- och trädjordbruksmetoder och 
genom utveckling av projekt om förnybar
energi på jordbruk och 
energieffektivitetsförbättringar på 
jordbruk.

– Information om de aktuella och 
förväntade effekterna av 
klimatförändringarna och om utsläpp av 
växthusgaser från de relevanta 
brukningsmetoderna och om 
jordbrukssektorns bidrag till begränsning 
av klimatförändringarna genom bättre 
odlings- och trädjordbruksmetoder och 
genom utveckling av projekt för 
användning av förnybar energikällor som 
sol, vind och avfall på jordbruket samt 
genom metoder för att förbättra 
självförsörjningen på el och uppnå 
energieffektivitet på jordbruksföretag, 
t.ex. genom planeringssystem för 
energieffektivitetsförbättring.

Or. en

Motivering

Klimatförändringarna påverkar redan jordbruksmarken och kommer med största sannolikhet 
att påverka alla regioner om man ser till den överväldigande enighet som råder bland 
forskare.
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Ändringsförslag 686
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information som hjälper jordbrukarna 
att planera hur de på bästa sätt kan 
investera i klimatsäkring av sina 
jordbrukssystem, och information om 
vilka EU-medel som kan användas för 
detta, och framför allt information om 
anpassning av jordbruksmark till 
klimatmässiga fluktuationer och 
information om praktiska 
jordbruksmetoder för att öka 
jordbrukssystemens förmåga att klara av 
översvämningar och torka och för att 
förbättra och optimera markens 
kolnivåer.

Or. en

Motivering

Detta kommer att hjälpa jordbrukarna att planera hur de på bästa sätt kan investera i 
klimatsäkring av sina jordbrukssystem och informera dem om vilka EU-medel som kan 
användas för detta.

Ändringsförslag 687
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om hur produktionen kan 
optimeras och produktionskostnaderna 
minskas genom ängsbaserade betessystem 
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för idisslare för att minska beroendet av 
importerad soja, inklusive information om 
hur man bättre kan utnyttja möjligheterna 
med tillfälligt gräsbevuxen mark med en 
blandning av gräs och baljväxter, etc.

Or. en

Ändringsförslag 688
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om det positiva sambandet 
mellan biologisk mångfald och 
jordbruksekosystemens motståndskraft, 
och spridningen av risker, liksom 
kopplingen mellan monokulturer och 
risken för missväxt/skador på gröda på 
grund av skadeinsekter och extrema 
väderhändelser.

Or. en

Ändringsförslag 689
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om hur man bäst 
förhindrar spridningen av invaderande 
främmande arter och varför detta är 
viktigt för att ekosystemen ska fungera 
effektivt och kunna stå emot 
klimatförändringar, inklusive information 
om finansiering för utrotningsprogram 
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när ytterligare kostnader tillkommer.

Or. en

Ändringsförslag 690
Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Riktlinjer med inriktning på att främja 
en smart samverkan mellan oberoende 
jordbruksområden för att förbättra 
skyddet av den biologiska mångfalden, 
och en effektivare användning av 
insatsvaror i överensstämmelse med 
principerna för integrerad odling som 
fastställs i direktivet om en hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Ändringsförslag 691
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenskydd: Vattenskydd och effektiva kretslopp av 
näringsämnen:

Or. en

Ändringsförslag 692
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lämplig användning av växtskyddsmedel 
enligt artikel 55 i förordning (EG) nr 
1107/2009, i synnerhet iakttagande av de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd som avses i artikel 14 i direktiv 
2009/128/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

– Lämplig användning av växtskyddsmedel 
enligt artikel 55 i förordning (EG) nr 
1107/2009, i synnerhet iakttagande av de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd som avses i artikel 14 i direktiv 
2009/128/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
och framför allt rådgivning om integrerat 
växtskydd och användning av 
kemikaliefria alternativ till 
bekämpningsmedel, inklusive biologiska 
kontrollåtgärder som ett sätt att minska 
eller begränsa mängden skadedjur och 
skadedjurens inverkan, såsom 
användning av naturliga fiender och 
naturliga växtförstärkare, liksom 
arbetarskydd.

Or. en

Ändringsförslag 693
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om fördelarna med system 
med slutna kretslopp och effektiva lokala 
kretslopp av näringsämnen på gården för 
produktionskostnaderna på gården och 
för att minska offentliga utgifter på 
externaliserade kostnader, samt 
information om gödningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 694
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om hållbara 
bevattningsanläggningar med låga 
volymer och om hur man kan optimera 
regnbaserade system för att främja en 
effektiv vattenanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 695
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om hur 
vattenförbrukningen inom jordbruket kan 
minskas, bland annat genom val av 
grödor, och om hur mängden humus i 
jordmånen kan ökas för att förbättra 
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vattenhållningen och minska behovet av 
bevattning.

Or. en

Ändringsförslag 696
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av djur- och växtsjukdomar: Djur- och växtsjukdomar:

Or. en

Motivering

Råd om sjukdomar bör omfatta mer än bara anmälningsskyldigheten och bör åtminstone ta 
upp sjukdomsorsakerna.

Ändringsförslag 697
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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 
bekämpningsmedel, inbegripet 
skyldigheterna vad gäller integrerat 
växtskydd.

Or. en
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Ändringsförslag 698
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevarande av en bördig jord i sunt skick:
– Information om ökad biota i marken 
och förbättrad markbördighet genom 
enkla agronomiska metoder som 
t.ex. växelbruk och gödsling, och om 
påverkan på bördigheten på lång sikt, 
produktionskapacitet, dränering,
överutnyttjande av syntetiska 
gödningsmedel och konsekvenserna för 
markkvaliteten, vattenföroreningar och 
jordbrukets produktionskostnader samt 
motverkande av utbredning och utbrott av 
skadegörare genom växelbruk.

Or. en

Ändringsförslag 699
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innovation: Innovation (övergripande för alla teman 
ovan):

Or. en

Ändringsförslag 700
Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 5 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om åtgärder som är riktade 
mot innovation.

– Information om målen för det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket i enlighet med artikel 61 i 
förordning (EU) RD.

Or. en

Motivering

Arbetet och verksamheten inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och 
hållbarhet inom jordbruket kan inte särskiljas från systemet för jordbruksrådgivning. Deras 
inbördes beroende och förbindelser bör utvecklas ytterligare för att fullt utnyttja deras 
användbarhet och omfattning. Att lägga till information om målen för det europeiska 
partnerskapet och om befintliga operativa grupper och deras uppgifter till minikraven för 
systemet för jordbruksrådgivning skulle garantera att jordbrukare är medvetna om det arbete 
som pågår och främja ytterligare synergier mellan de båda instrumenten.

Ändringsförslag 701
Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 5 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om befintliga operativa 
grupper som inrättats i enlighet med 
artikel 62 i förordning (EU) RD, inklusive 
om deras uppgifter samt om hur man när
så är lämpligt kan främja utbyte och 
samarbete med dem.

Or. en

Motivering

Arbetet och verksamheten inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och 
hållbarhet inom jordbruket kan inte särskiljas från systemet för jordbruksrådgivning. Deras 
inbördes beroende och förbindelser bör utvecklas ytterligare för att fullt utnyttja deras 
användbarhet och omfattning. Att lägga till information om målen för det europeiska 
partnerskapet och om befintliga operativa grupper och deras uppgifter till minikraven för 
systemet för jordbruksrådgivning skulle garantera att jordbrukare är medvetna om det arbete 
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som pågår och främja ytterligare synergier mellan de båda instrumenten.

Ändringsförslag 702
Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 5 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om 
landsbygdsutvecklingsprogram som är 
inriktade på uppnåendet av 
prioriteringarna om kunskapsöverföring 
och innovation inom jordbruket i enlighet 
med artikel 5.1 i förordning (EU) RD.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av information till jordbrukarna om befintliga 
landsbygdsutvecklingsprogram som är inriktade på uppnåendet av prioriteringarna om 
kunskapsöverföring och innovation inom jordbruket kommer att göra det lättare för 
jordbrukarna att delta i dessa program och kommer att påskynda övergången till ett mer 
innovativt, produktivt och konkurrenskraftigt jordbruk.

Ändringsförslag 703
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyte av bästa praxis, utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad (övergripande för 
alla teman ovan)

Or. en
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Ändringsförslag 704
Brian Simpson

Förslag till förordning
Bilaga 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2b, artikel 4.1, 4.2 
och 4.4 och artikel 5a, b och d
(Detta ändringsförslag gäller 
verksamhetskrav 2 ”Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7)”.)

Or. en

Motivering

För att fåglar på jordbruksmark ska kunna skyddas är det viktigt att artikel 5a, b och d i 
fågeldirektivet, som avser avsiktligt dödande eller fångande av vilda fåglar, skadegörelse av 
deras ägg och bon och störande av fåglar, återinförs i de föreskrivna verksamhetskraven.

Ändringsförslag 705
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SMR: Föreskrivna verksamhetskrav (från 
eng. Statutory management requirement)

SMR: Föreskrivna verksamhetskrav (från 
eng. Statutory management requirement)

GAEC: Normer för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden

GAEC: Normer för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden i jordbrukssystem

Or. en

Ändringsförslag 706
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vatten Vattenskydd och effektiva kretslopp av 
näringsämnen

Or. en

Ändringsförslag 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II — Huvudämne ”Vatten”— SMR 1— sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 och artikel 5 Iakttagande av handlingsprogrammet och 
av riktlinjerna för god jordbrukssed, som 
fastställts av medlemsstaterna i enlighet 
med artiklarna 4 och 5, för gårdar i 
områden som är känsliga för 
nitratföroreningar

Or. es

Ändringsförslag 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II — Huvudämne “Vatten”— SMR1 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 och artikel 5 Iakttagande av handlingsprogrammet och 
riktlinjerna för god jordbrukssed för 
gårdar i känsliga områden

Or. es
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Motivering

I stället för att man hänvisar till artiklar i direktiv om medlemsstaternas skyldigheter i 
allmänhet, bör det hänvisas till de särskilda krav som stödmottagarna måste uppfylla.

Ändringsförslag 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område

Or. en

Motivering

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Ändringsförslag 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny) – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9, artikel 11.3e, artikel 11.3g, 
artikel 11.3h, artikel 11.3i, artikel 11.3j

Or. en
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Motivering

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Ändringsförslag 711
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område

Or. en

Ändringsförslag 712
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny) – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9, artikel 11.3e, artikel 11.3g, 
artikel 11.3h, artikel 11.3i, artikel 11.3j

Or. en

Ändringsförslag 713
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område 

Or. en

Ändringsförslag 714
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – SMR 1a (ny) – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9, artikel 11.3e, g–j

Or. en

Ändringsförslag 715
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II — Huvudämne ”Vatten”— GAEC 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydda grundvattnet mot förorening: 
förbud mot direkt utsläpp i grundvattnet 
och åtgärder för att förebygga indirekt 
förorening av grundvatten genom utsläpp 
i mark och filtrering genom markytan av 
farliga ämnen som förtecknas i bilagan 
till direktiv 80/68/EEG.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II — Huvudämne ”Vatten”— GAEC 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydda grundvattnet mot förorening: 
förbud mot direkt utsläpp i grundvattnet 
och åtgärder för att förebygga indirekt 
förorening av grundvatten genom utsläpp 
i mark och filtrering genom markytan av 
farliga ämnen som förtecknas i bilagan 
till direktiv 80/68/EEG.

Korrekt användning av växtskyddsmedel; 
användning av endast godkända 
produkter i rekommenderade kvantiteter 
och i överensstämmelse med vad som 
anges på etiketten; förande av register 
med uppgifter om namnet på den använda 
produkten, dess sammansättning, datum 
för när den användes och på vilken mark, 
namnet på den person som använde 
produkten och personens kvalifikationer 
samt uppgifter om använd mängd och 
metod.

Or. es

Motivering

Direktiv 2000/60/EG kommer att ingå bland de relevanta tvärvillkorsskyldigheterna så snart 
medlemsstaterna har genomfört det i sin nationella lagstiftning. Denna bestämmelse bör 
därför strykas och ersättas med en som är förebyggande och kan kontrolleras.

Ändringsförslag 717
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Vatten” – GAEC 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Maximal djurtäthet för jordbruksarealens 
absorptionskapacitet

Or. en
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Ändringsförslag 718
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för marktäckning utgår

Or. de

Ändringsförslag 719
 Diane Dodds

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för marktäckning utgår

Or. en

Ändringsförslag 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för marktäckning På sluttningar där det odlas vedartade 
grödor: bevarande av marktäckning med 
gräsvegetation (vild eller sådd), förutom 
när detta kan ta näringsämnen från 
grödorna

Or. es

Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag är väldigt allmän och kan leda till problem när 
lagstiftningen ska tillämpas.
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Ändringsförslag 721
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för markanvändning som 
avspeglar lokala förhållanden för att 
begränsa erosion

utgår

Or. de

Ändringsförslag 722
Diane Dodds

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för markanvändning som 
avspeglar lokala förhållanden för att 
begränsa erosion 

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 723
Diane Dodds

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material, inklusive förbud mot bränning 
av stubbåkrar

utgår 

Or. en
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Ändringsförslag 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne “Jordmån och kollager” — GAEC 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material, inklusive förbud mot bränning av 
stubbåkrar

Förbud mot bränning av stubbåkrar, utom i 
händelse av växtskyddsskäl och 
gallringsrester

Or. es

Motivering

Detta är en av de skadligaste metoderna.

Ändringsförslag 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material, inklusive förbud mot bränning av 
stubbåkrar

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material genom lämpliga metoder, 
inklusive förbud mot bränning av 
stubbåkrar

Or. en

Ändringsförslag 726
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, utgår
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inklusive förbud mot plöjning

Or. de

Ändringsförslag 727
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning

utgår

Or. en

Motivering

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, inklusive förbud mot plöjning, är ytterst 
diskriminerande mot vissa medlemsstater. Andelen kolrika jordar är betydligt större i vissa 
medlemsstater än i andra. Sådana åtgärder bör inte införas för enskilda gårdar. I många fall 
skulle ett förbud mot plöjning kunna förhindra den strukturella utvecklig som behövs på en 
enskild gård. 

Ändringsförslag 729
Diane Dodds

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning

utgår

Or. en

Ändringsförslag 730
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning och 
omställning 

Or. en

Motivering

Denna ordalydelse är mer logisk om syftet är att förhindra att koldioxid frigörs i samband 
med plöjning: om en kolrik torvjord eller våtmark plöjdes för många år sedan skulle denna 
jord inte omfattas av bestämmelsen, men kol skulle fortsätta att frigöras och mineraliseras.  

Ändringsförslag 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” — GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning1

Skydd av våtmarker, torvmarker och
hedar, inklusive förbud mot plöjning1

____________________ ____________________
1 Plöjning av våtmarker och kolrika jordar
som senast 2011 definierades som 

1 Plöjning av våtmarker, torvmarker och
hedar som senast 2011 definierades som 
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åkermark i enlighet med artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1120/2009 och som 
överensstämmer med definitionen av 
åkermark i artikel 4 f i förordning (EU 
nr DP/xxx ska inte betraktas som första 
plöjning.

åkermark i enlighet med artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1120/2009 och som 
överensstämmer med definitionen av 
åkermark i artikel 4 f i förordning (EU 
nr DP/xxx ska inte betraktas som första 
plöjning.

Or. es

Ändringsförslag 732
Diane Dodds

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Jordmån och kollager” – GAEC 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, 
inklusive förbud mot plöjning1

____________________ ____________________
1 Plöjning av våtmarker och kolrika jordar 
som senast 2011 definierades som 
åkermark i enlighet med artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1120/2009 och som 
överensstämmer med definitionen av 
åkermark i artikel 4 f i förordning (EU 
nr DP/xxx ska inte betraktas som första 
plöjning.

1 Plöjning av gräsmark som omedelbart 
återbesås med gräs ska inte betraktas som 
första plöjning.

Or. en

Ändringsförslag 733
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 2 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 
och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2b, artikel 4.1, 4.2 och 
4.4 och artikel 5a, b och d

Or. en
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Motivering

Artiklar från fågeldirektivet har strukits från de föreskrivna verksamhetskraven. Dessa 
artiklar avser avsiktligt dödande eller fångande av vilda fåglar, skadegörelse av deras ägg 
och bon och störande av fåglar. Vi vill att dessa artiklar återinförs i verksamhetskraven 
eftersom det finns tydliga bevis på att avsiktligt dödande av fåglar, framför allt rovfåglar och 
sångfåglar, är ett bestående problem på jordbruksmark och bland den gemensamma 
jordbrukspolitikens stödmottagare. Hotet om påföljder för jordbruksstödet är en mycket 
effektiv avskräckande faktor.

Ändringsförslag 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 2 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 
och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2b, artikel 4.1, 4.2 och 
4.4 och artikel 5a, b och d

Or. en

Ändringsförslag 735
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 2 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 
och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2b, artikel 4.1, 4.2 och 
4.4 och artikel 5a, b och d

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återinför artiklar som strukits från förteckning över artiklar som är 
tillämpliga på de föreskrivna verksamhetskraven (artikel 5a, b och d i direktiv 2009/147/EG 
(fågeldirektivet)), som avser avsiktligt dödande eller fångande av vilda fåglar, skadegörelse 
av deras ägg och bon och störande av fåglar.
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Ändringsförslag 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 2 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 
och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2b, artikel 4.1, 4.2 och 
4.4 och artikel 5a, b och d

Or. en

Motivering

Kommissionen har strukit artikel 5a, b och d i direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet) från de 
gällande verksamhetskraven. Dessa artiklar avser avsiktligt dödande eller fångande av vilda 
fåglar, skadegörelse av deras ägg och bon och störande av fåglar. Det finns tydliga bevis på 
att avsiktligt dödande av fåglar, framför allt rovfåglar och sångfåglar, är ett bestående 
problem på jordbruksmark och bland den gemensamma jordbrukspolitikens stödmottagare. 
Tillägget till GAEC om att inkludera ett förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häckningsperiod är inte tillräckligt för att motivera strykningen av denna artikel. 

Ändringsförslag 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” — SMR 2 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 
4.2 och 4.4

Iakttagande av de åtgärder som 
medlemsstaterna har fastställt för 
särskilda fågelskyddsområden enligt
artikel 4.4

Or. es

Ändringsförslag 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” — SMR 2 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 
4.2 och 4.4

Iakttagande av begränsningarna av 
jordbruksverksamhet i områden av 
betydelse för vilda fåglar och av de 
skyldigheter som gäller i särskilda 
fågelskyddsområden

Or. es

Motivering

I stället för att man hänvisar till artiklar i direktiv om medlemsstaternas skyldigheter i 
allmänhet, bör det hänvisas till de särskilda krav som stödmottagarna måste uppfylla.

Ändringsförslag 739
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 3 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Artikel 6.1 och 6.2, artikel 6.3 och 6.4 och 
artikel 13.1a.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återinför de artiklar som har strukits från förteckningen över de artiklar 
som är tillämpliga på verksamhetskraven (artikel 6.3 och 6.4 och artikel 13.1a i direktiv 
92/43/EEG (habitatdirektivet)) avseende konsekvenserna av planer eller andra projekt som 
kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, kompensationsåtgärder för skador 
på området om projekten genomförs och avsiktlig förstörelse av skyddade vilda växtarter.

Ändringsförslag 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 3 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Artikel 6.1 och 6.2, artikel 6.3 och 6.4 och 
artikel 13.1a.

Or. en

Motivering

Kommissionen har strukit artikel 6.3 och 6.4 och artikel 13.1a i direktiv 92/43/EG 
(habitatdirektivet) från de gällande verksamhetskraven. Dessa artiklar rör de nationella 
myndigheternas skyldighet att utvärdera planer och projekt som kan påverka ett Natura 2000-
område på ett betydande sätt och att vidta kompensationsåtgärder för skador på området om 
projektet genomförs. Det finns ingen anledning att stryka dessa artiklar från 
verksamhetskraven.

Ändringsförslag 741
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 3 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Artikel 6.1, 6.2, 6.3 och 6.4 och 
artikel 13.1a.

Or. en

Motivering

Artiklar från habitatdirektivet har strukits från verksamhetskraven. Dessa artiklar rör de 
nationella myndigheternas skyldighet att utvärdera planer och projekt som kan påverka ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt och att vidta kompensationsåtgärder för skador på 
området om projektet genomförs samt att införa förbud mot att avsiktligt förstöra skyddade 
vilda växtarter. Vi vill att dessa artiklar återinförs. 

Ändringsförslag 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 3 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Artikel 6.1 och 6.2 och artikel 13.1a.

Or. en

Ändringsförslag 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” — SMR 3 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Iakttagande av de obligatoriska åtgärder 
som medlemsstaterna har fastställt för 
bevarandet av naturliga livsmiljöer och 
vilda djur och växter enligt artikel 6.1 och 
6.2.

Or. es

Ändringsförslag 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” — SMR 3 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. Iakttagande av förvaltningsplanerna för 
särskilda bevarandeområden.

Or. es

Motivering

I stället för att man hänvisar till artiklar i direktiv om medlemsstaternas skyldigheter i 
allmänhet, bör det hänvisas till de särskilda krav som stödmottagarna måste uppfylla.



AM\910034SV.doc 175/186 PE494.482v02-00

SV

Ändringsförslag 745
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”biologisk mångfald” – SMR 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nödvändiga åtgärder som följer av 
direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel

Or. en

Ändringsförslag 746
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, 
diken, träd på rad, i grupp eller isolerade 
träd, åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd 
under fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

utgår

Or. de

Ändringsförslag 747
Michel Dantin

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, 
diken, träd på rad, i grupp eller isolerade 
träd, åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd 
under fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 748
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” – GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

Bevarande av landskapselement, i 
lämpliga fall även naturliga och delvis 
naturliga livsmiljöer, häckar, dammar, 
diken, träd på rad, i grupp eller isolerade 
träd, åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod; bibehållande av alla 
delvis naturliga livsmiljöer1 på 
jordbruksmark, bland annat delvis 
naturlig gräsmark, skogsmark, buskmark 
och våtmark; jordbrukare får inte påbörja 
ny dränering, plöjning, röjning, 
sladdning, återsådd eller plantering på 
ouppodlad mark eller i delvis naturliga 
livsmiljöer utan förhandstillstånd från de 
behöriga myndigheterna; bibehållande av 
fleråriga grödor i gott vegetativt skick och 
lämpliga åtgärder för att undvika 
invaderande arter och skadegörare
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____________________
1 Delvis naturliga livsmiljöer består av 
vegetation som förvaltas genom betning 
och/eller slåtter, men som inte plöjs, besås 
eller gödslas med konstgödsel eller 
besprutas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser naturliga och delvis naturliga livsmiljöer som kan vara 
landskapselement samt delvis naturliga livsmiljöer som inte tagits upp som sådana. Delvis 
naturliga livsmiljöer kan antigen användas för direkta jordbruksändamål (bete/slåtter) eller 
för indirekta jordbruksändamål, dvs. de har ett jordbruksekologiskt värde som 
livsmedelsresurs/tillflyktsorter för pollinatörer/naturliga predatorer på skadegörare osv. 

Ändringsförslag 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” – GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt alla lämpliga
åtgärder för att undvika oönskad 
vegetation, såsom invaderande arter på 
jordbruksmark

Or. en

Ändringsförslag 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne “Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd 
under fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser samt möjliga 
åtgärder för att undvika invaderande arter 
och skadegörare

Or. es

Motivering

Mot bakgrund av den ändring som föreslagits i detta dokument är dessa allmänna 
fågelskyddsåtgärder redan inkluderade i RGL2.

Ändringsförslag 751
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” – GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare 

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även delvis naturliga 
livsmiljöer, häckar, dammar, diken, träd på 
rad, i grupp eller isolerade träd, åkerkanter 
och terrasser och även ett förbud mot att 
klippa häckar och träd under fåglarnas 
häcknings- och uppfödningsperiod samt 
lämpliga åtgärder för att undvika 
invaderande arter och skadegörare 

Or. en

Motivering

Aggressiva, dominerande invaderande arter minskar drastiskt den biologiska mångfalden och 
de jordbruksekologiska systemens/de delvis naturliga ekosystemens motståndskraft mot 
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översvämningar, torka och skadegörarangrepp, vilket endast kommer att förvärras av 
klimatförändringarna. Det bör åtminstone finnas en skyldighet att rapportera och vidta 
grundläggande åtgärder. Att helt styrka kravet är inget alternativ: offentliga medel kan 
sparas tack vare snabbare tidiga åtgärder – ju längre ett angrepp förblir obehandlat desto 
svårare blir det att utrota.

Ändringsförslag 752
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” – GAEC 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lägsta hävdnivå för jordbruksmark för att 
garantera att marken bibehålls i ett 
sådant skick att landskapet och den 
biologiska mångfalden inte försämras; 
normer bör omfatta täthet för betesdjur 
och/eller lämpliga betes-/slåttersystem, 
och bibehållande av fleråriga grödor i 
gott vegetativt skick

Or. en

Motivering

Normerna för lägsta hävdnivå bör inte begränsas till bibehållande av landskapselement som 
t.ex. häckar och träd. De bör sträva efter att se till att jordbruksmarkens miljövärden 
(landskap, biologisk mångfald, koldioxidlagring och markskydd) inte förloras genom odling 
och intensifiering, och att all jordbruksmark lever upp till samma grundläggande normer som 
bevarar landskapet och den biologiska mångfalden med en minska verksamhetsnivå, såsom 
bete, slåtter osv.

Ändringsförslag 753
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” – GAEC 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av permanent betesmark på 
gårdsnivå genom förbud mot plöjning 

Or. en

Ändringsförslag 754
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Säkra livsmedel” — SMR 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets direktiv 96/22/EG av 
den 29 april 1996 om förbud mot 
användning av vissa ämnen med 
hormonell och tyreostatisk verkan samt av 
β-agonister vid animalieproduktion 
(EGT L 125, 23.5.1996, s. 3)

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 755
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Säkra livsmedel” — SMR 5 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 a, b, d och e samt artiklarna 4, 5 
och 7

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 756
Albert Deß
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Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur” — SMR 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 
2008 om identifikation och registrering av 
svin (EUT L 213, 8.8.2005, s. 31) 

utgår

Or. de

Ändringsförslag 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur” SMR 6 — sista 
kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3, 4 och 5 Artiklarna 4 och 5

Or. en

Ändringsförslag 758
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur” — SMR 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av 
den 17 juli 2000 om upprättande av ett 
system för identifiering och registrering 
av nötkreatur samt märkning av nötkött 
och nötköttsprodukter (EGT L 204, 
11.8.2000, s. 1) 

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 759
Albert Deß

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur” — SMR 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av
ett system för identifiering och 
registrering av får och getter (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8) 

utgår

Or. de

Ändringsförslag 760
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Djursjukdomar” — SMR 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 999/2001 av 
den 22 maj 2001 om fastställande av 
bestämmelser för förebyggande, kontroll 
och utrotning av vissa typer av 
transmissibel spongiform encefalopati 
(EGT L 147, 31.5.2001, s. 1) 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 761
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Djursjukdomar” — SMR 9 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 7, 11, 12, 13 och 15 utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 762
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Åtgärder mot antimikrobiell resistens” (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder mot antimikrobiell resistens 

Or. en

Motivering

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Ändringsförslag 763
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Åtgärder mot antimikrobiell resistens” (ny) – GAEC 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens (COM(2011)0748, 
15.11.2011); för livsmedelsproducerande 
djur: goda jordbruksmetoder för att 
undvika infektioner inbegripet 
täthetsbegränsningar, dokumentation av 
behandlingar, bland annat profylax, 
ingen användning av antimikrobiella 
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medel av kritisk betydelse  

Or. en

Motivering

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Ändringsförslag 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Växtskyddsmedel” — SMR 10 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55, första och andra meningen Korrekt användning av 
växtskyddsprodukter och fullständigt 
beaktande av integrerat växtskydd i 
enlighet med direktiv 2009/128/EG

Or. es

Ändringsförslag 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne “Växtskyddsmedel” — SMR 10 — sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55, första och andra meningen Korrekt användning av växtskyddsmedel; 
användning av endast godkända 
produkter i rekommenderade kvantiteter 
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och i överensstämmelse med vad som 
anges på etiketten; förande av register 
med uppgifter om namnet på den använda 
produkten, datumet för när den användes 
på den berörda marken, namnet på den 
person som använde produkten och 
personens kvalifikationer samt uppgifter 
om använd mängd och metod

Or. es

Ändringsförslag 766
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Djurhälsa” – SMR 13a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 
19 juli 1999 om att fastställa 
miniminormer för skyddet av värphöns 
(EGT L 203, 3.8.1999, s. 53–57)

Or. en

Ändringsförslag 767
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Djurhälsa” – SMR 13a (ny) – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3, 4 och 6

Or. en

Ändringsförslag 768
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
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Bilaga II – Huvudämne ”Djurhälsa” – SMR 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 
28 juni 2007 om fastställande av 
minimiregler för skydd av slaktkycklingar 
(EUT L 182, 12.7.2007, s. 19–28)

Or. en

Ändringsförslag 769
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Djurhälsa” – SMR 13b (ny) – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3 och 4.6

Or. en


