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Ändringsförslag 1
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 18, 19, 201, 209, 210 och 212

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan. Om 
det är ett privat revisionsorgan ska det 
väljas ut av medlemsstaten genom ett 
offentligt upphandlingsförfarande.
Certifieringsorganet ska lämna ett 
utlåtande som utarbetats i enlighet med 
internationellt vedertagna 
revisionsstandarder, om det utbetalande 
organets årsräkenskaper är fullständiga, 
korrekta och sanningsenliga och om de 
kontrollsystem som införts samt de 
underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta. I utlåtandet ska bland annat 
anges om granskningen ger anledning att 
ifrågasätta påståendena i den 
förvaltningsförklaring som avses i 
artikel 7.3 b.

Dess verksamhet ska bedrivas skiljd från 
både det berörda utbetalande organet och 
den myndighet som har godkänt detta 
utbetalande organ.

Dess verksamhet ska bedrivas skild från 
både det berörda utbetalande organet och 
den myndighet som har godkänt detta 
utbetalande organ.

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

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att fastställa regler 
rörande de attesterande organens status och
de särskilda uppgifter, inbegripet 
kontroller, som ska struktureras på 
effektivast möjliga sätt, och i så stor 
utsträckning som möjligt grunda sig på 
integrerade prov i syfte att minska den 
administrativa bördan för jordbrukarna 
och medlemsstaterna.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
regler för de certifikat och rapporter som 
de attesterande organen ska upprätta, 
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jämte medföljande handlingar. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.

Or. en

Ändringsförslag 2
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257 och 258

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

2. Jordbruksrådgivningen ska åtminstone 
omfatta

2. Jordbruksrådgivningen ska åtminstone 
omfatta

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

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

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

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

c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 

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

åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

ca) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i jordbruksföretag i 
enlighet med alla åtgärder som 
rekommenderas i programmen för 
landsbygdsutveckling, inbegripet 
modernisering av jordbruk, uppbyggnad 
av konkurrenskraft, sektorsintegration, 
innovation och marknadsorientering samt 
främjande och genomförande av 
principer avseende redovisning, 
entreprenörskap och hållbar förvaltning 
av ekonomiska resurser,

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

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

3. Jordbruksrådgivningen får också
omfatta bland annat

3. Jordbruksrådgivningen får också bland 
annat omfatta

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

aa) främjandet av omvandling av 
jordbruk och diversifiering av deras 
ekonomiska verksamhet,
ab) riskhantering och införande av 
lämpliga förebyggande åtgärder för att 
motarbeta naturkatastrofer, katastrofer i 
allmänhet och djur- och växtsjukdomar,
ac) rådgivning om integrerat växtskydd 
och användning av kemikaliefria 
alternativ.

b) minimikraven i den nationella 
lagstiftningen som avses i artiklarna 29.3 
och 30.2 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[RD].

b) minimikraven i den nationella 
lagstiftningen som avses i artiklarna 29
och 30 i förordning (EU) nr xxx/xxx [RD].

Or. en
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Ändringsförslag 3
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 274–277

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödmottagare får använda 
jordbruksrådgivningen på frivillig basis, 
oavsett om de får stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive 
landsbygdsutveckling, eller inte.

Stödmottagare får använda 
jordbruksrådgivningen på frivillig basis, 
oavsett om de får stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive 
landsbygdsutveckling, eller inte.

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

Medlemsstaterna får dock, på grundval av 
ekologiska, ekonomiska och sociala
kriterier, fastställa vilka kategorier av 
stödmottagare som ska prioriteras för 
jordbruksrådgivningen, som bland annat 
kan omfatta

a) de jordbrukare som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen,
b) jordbrukare som deltar i åtgärderna till 
förmån för kol-, närings- och/eller 
energieffektivitet i kapitel 2 i 
avdelning III i förordning (EU) 
nr [DP/2012],
c) nätverk som verkar med begränsade 
medel i den mening som avses i 
artiklarna 53, 61 och 62 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD].

Jordbruksrådgivningen ska säkerställa att 
stödmottagare får tillgång till råd som är 
aktuella för deras jordbruksföretags 
särskilda situation.

Jordbruksrådgivningen ska säkerställa att 
stödmottagare får tillgång till råd som är 
aktuella för deras jordbruksföretags 
särskilda situation.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 288

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 388

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 61–63, 420,
422–424, 427 och 433

Förslag till förordning
Artikel 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 111 för att 
fastställa regler för miniminivån för de 
kontroller på plats som är nödvändiga för 
en effektiv och proportionerlig 
riskhantering. I dessa regler ska anges de 
omständigheter då medlemsstaterna måste 
anpassa antalet kontroller på plats 
beroende på nivån på den inneboende 
risken, och ska omfatta en möjlighet att 
minska antalet kontroller om 
felfrekvenserna ligger på en godtagbar 
nivå och förvaltnings- och 
kontrollsystemen fungerar på lämpligt 
sätt.

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

1. Det system som medlemsstaterna 
inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska 
inbegripa, om inte annat föreskrivs, 
systematiska administrativa kontroller av 
alla stödansökningar och stödanspråk och
dessa ska kompletteras med kontroller på 
plats, vars syfte ska vara att övervaka 
efterlevnaden av bestämmelserna för 
stödordningarna samt nivån på den 
inneboende risken. Antalet kontroller ska 
anpassas mot bakgrund av detta ändamål.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 64, 65, 432 och 433

Förslag till förordning
Artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

-a) regler rörande situationer när 
stödmottagare eller av dem utsedda 
representanter förhindrar att kontroller 
genomförs,

a) regler om de administrativa och fysiska 
kontroller som medlemsstaterna ska utföra 
med hänsyn till de skyldigheter, åtaganden 
och kriterier för stödberättigande som 
följer av tillämpningen av 
unionslagstiftningen,

a) regler om de administrativa och fysiska 
kontroller som medlemsstaterna ska utföra 
i enlighet med en lämplig och 
proportionerlig riskbaserad metod, med 
hänsyn till de skyldigheter, åtaganden och 
kriterier för stödberättigande som följer av 
tillämpningen av unionslagstiftningen,

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,
c) regler och metoder för rapportering om 
kontroller som utförts samt resultaten av 
dessa,

c) regler och metoder för rapportering om 
kontroller som utförts samt resultaten av 
dessa,

d) de myndigheter som har ansvaret för att 
genomföra överensstämmelsekontrollerna 
och för vilket innehåll, vilken frekvens och 
vilket handelsled dessa kontroller ska gälla,

d) regler för valet av de myndigheter som 
har ansvaret för att genomföra 
överensstämmelsekontrollerna och för 
vilket innehåll, vilken frekvens och vilket 
handelsled dessa kontroller ska gälla,

e) regler om införande av ytterligare krav 
när det gäller tullförfarandena, särskilt så 
som de fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 450/2008, om 
det av särskilda skäl krävs för att systemet 
ska kunna förvaltas korrekt,

e) regler om införande av ytterligare krav 
när det gäller tullförfarandena, särskilt så 
som de fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 450/2008, om 
det krävs för att systemet ska kunna 
förvaltas korrekt,

f) när det gäller hampa som avses i 
artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], regler om särskilda kontrollåtgärder 
och metoder för bestämning av halterna av 
tetrahydrokannabinol,

f) när det gäller hampa som avses i
artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], regler om särskilda kontrollåtgärder 
och metoder för bestämning av halterna av 
tetrahydrokannabinol,

g) när det gäller bomull som avses i 
artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], ett system för kontroller av de 

g) när det gäller bomull som avses i 
artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], ett system för kontroller av de 
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godkända branschorganisationerna, godkända branschorganisationerna,
h) när det gäller vin som avses i förordning
(EU) nr sCMO/xxx, regler om mätningen 
av arealer och om kontroller samt regler för 
de särskilda finansiella förfarandena för att 
förbättra kontrollerna,

h) när det gäller vin som avses i förordning
(EU) nr sCMO/xxx, regler om mätningen 
av arealer och om kontroller samt regler för 
de särskilda finansiella förfarandena för att 
förbättra kontrollerna,

i) de tester och metoder som ska tillämpas 
för att fastställa om produkter ska omfattas 
av offentlig intervention och privat lagring 
samt även användning av 
anbudsförfaranden, både för offentlig 
intervention och privat lagring.

i) de tester och metoder som ska tillämpas 
för att fastställa om produkter ska omfattas 
av offentlig intervention och privat lagring 
samt även användning av 
anbudsförfaranden, för båda.

1a. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter där tidsgränserna 
fastställs för när kommissionen ska 
besvara en indikation på att en 
medlemsstat har för avsikt att minska 
antalet kontroller på plats.

De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3 eller i motsvarande artikel i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], 
förordning (EU) nr xxx/xxx[RD] 
respektive förordning
(EU) nr xxx/xxx[sCMO].

De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3 eller i motsvarande artikel i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP], 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD] 
respektive förordning (EU) nr xxx/xxx 
[sCMO].

Or. en

Ändringsförslag 8
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 67–72 och 619

Förslag till förordning
Artikel 65

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
stödet helt, eller delvis, dras in.

1. Om det upptäcks att en stödmottagare, 
helt eller delvis, inte uppfyller kriterierna 
för att få stöd inom ramen för en viss 
stödordning som anges i 
sektorslagstiftningen inom jordbruket ska
den del som motsvarar det stöd för vilket 
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kriterierna inte uppfylls helt dras in.

Särskilt om villkoren för stödberättigande 
inte uppfylls avseende enheter som kan 
räknas såsom hektar land eller antal djur 
ska stödet dras in helt för de enheter för 
vilka villkoren för stödberättigande inte 
uppfylls.
1a. När stödet är kopplat till fullgörandet 
av specifika åtaganden och om det 
upptäcks att en stödmottagare inte fullgör 
dessa åtaganden ska motsvarande stöd, 
helt eller delvis, dras in.

2. 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.

2. Om en lagstiftningsakt i den mening 
som avses i artikel 289.3 i fördraget – i 
tillämpliga fall underställd närmare 
bestämmelser som fastställs i delegerade 
akter – så föreskriver ska medlemsstaterna 
också tillämpa administrativa 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.

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 belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1a och av de administrativa 
påföljder som avses i punkt 2 ska avpassas 
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens art, allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning under 
ett eller flera kalenderår från en eller flera 
stödordningar eller stödåtgärder som är 
föremål för den bristande efterlevnaden.

2a. Avpassningen av påföljder ska 
grundas på följande allmänna kriterier:
– 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-fonden, varvid hänsyn alltid ska tas 
till syftet med kravet eller normen i fråga.
– Överträdelsens omfattning ska i första 
hand fastställas med hänsyn till huruvida 
överträdelsen har långtgående verkningar 



AM\921692SV.doc 13/29 PE501.971v01-00

SV

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 
sammanhängande period om tre år 
konstateras att det har skett 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.

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 
och av de administrativa påföljderna i de 
föregående punkterna ska drivas in till 
fullo.

Or. en

Ändringsförslag 9
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 78, 456 och 457

Förslag till förordning
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta och 
använda sig av ett integrerat 
administrations- och kontrollsystem (nedan 
kallat det integrerade systemet).

1. Alla medlemsstater ska inrätta och 
använda sig av ett integrerat 
administrations- och kontrollsystem (nedan 
kallat det integrerade systemet).

2. Det integrerade systemet ska gälla för de 
stödordningar som anges i bilaga I till 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och för 
de stöd som beviljas i enlighet med 
artiklarna 22.1 a och b, 29–32, 34 och 35 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD] och i 

2. Det integrerade systemet ska gälla för de 
stödordningar som anges i bilaga I till 
förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och för 
de stöd som beviljas i enlighet med 
artiklarna 22.1 a och b, 29–32, 34 och 35 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD] och i 
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tillämpliga fall i artikel 28.1 b i förordning
(EU) nr CR/xxx.

tillämpliga fall i artikel 28.1 b i förordning
(EU) nr CR/xxx.

Detta kapitel ska emellertid inte gälla för 
de åtgärder som anges i artikel 29.9 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD], och inte 
heller för de åtgärder som anges i 
artikel 22.1 a och b i samma förordning, i 
fråga om etableringskostnader.

Detta kapitel ska emellertid inte gälla för 
de åtgärder som anges i artikel 29.9 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [RD], och inte 
heller för de åtgärder som anges i 
artikel 22.1 a och b i samma förordning, i 
fråga om etableringskostnader.

3. Det integrerade systemet ska i den 
omfattning som krävs även gälla för 
kontrollen av tvärvillkor såsom fastställs i 
avdelning VI.

3. Det integrerade systemet ska i den 
omfattning som krävs även gälla för 
kontrollen av tvärvillkor såsom fastställs i 
avdelning VI.

3a. Medlemsstaterna ska använda lämplig 
teknik när de upprättar sitt integrerade 
system i syfte att minska den 
administrativa bördan och säkerställa att 
kontrollerna utförs på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 10
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 79, 474–477 och BUDG 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, bl.a. på 
elektronisk väg, tillhandahålla förtryckta 
formulär utifrån de arealer som fastställts 
föregående år samt grafiskt material som 
anger läget för dessa arealer.
Medlemsstaterna får besluta att en 
stödansökan endast behöver innehålla 
ändringar i förhållande till den stödansökan 
som lämnades in föregående år. När det 
gäller den stödordning för småbrukare som 
föreskrivs i avdelning V i förordning (EU) 
nr DP/xxx ska emellertid denna möjlighet 
ges till alla berörda jordbrukare.

2. Medlemsstaterna ska, bl.a. på 
elektronisk väg, tillhandahålla förtryckta 
formulär utifrån de arealer som fastställts 
föregående år samt grafiskt material som 
anger läget för dessa arealer.
Medlemsstaterna får besluta att en 
stödansökan endast behöver innehålla 
ändringar i förhållande till den stödansökan 
som lämnades in föregående år. När det 
gäller den stödordning för småbrukare som 
föreskrivs i avdelning V i förordning (EU) 
nr DP/xxx ska emellertid denna möjlighet 
ges till alla berörda jordbrukare.

2a. Medlemsstaterna får besluta att 
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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

Ändringsförslag 11
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 80, 81, 483 och 484

Förslag till förordning
Artikel 75

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.

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 stödmottagare bestående av en 
slumpmässig del för att uppnå en 
representativ felfrekvens och en 
riskbaserad del för att främst kunna 
hantera högriskanspråk.

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 
och det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel 
för kontroller på plats av jordbruksskiften.

4. Om villkoren för stödberättigande inte 4. Om villkoren för stödberättigande inte 
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uppfylls ska artikel 65 tillämpas. uppfylls ska artikel 65 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 12
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 82, 83, 500, 504 och 508

Förslag till förordning
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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 ska göras i upp till två 
delbetalningar under denna period.

Utbetalningarna ska göras i upp till två 
delbetalningar under denna period.

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.

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

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 har avslutat 
kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls i 
enlighet med artikel 75.
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2a. Genom undantag från punkt 2 i denna 
artikel får medlemsstaterna, med 
beaktande av risken för 
överkompensation, besluta att betala upp 
till 50 procent avseende den betalning 
som avses i avdelning III i förordning 
(EU) nr xxx/xxx [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 av insatser.
2b. Kommissionen får vid exceptionella 
omständigheter och om det är möjligt från 
budgetsynpunkt på en eller flera 
medlemsstaters begäran bevilja förskott 
även före den 16 oktober.

Or. en

Ändringsförslag 13
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 516

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; utan att det påverkar artikel 9 i 
förordning (EU) nr xxx/xxx [direktstöd] 
ska bestämmelserna om stödberättigande 
vara i linje med målen att hantera 
klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald och bör därför inte 
straffa jordbruk med högt naturvärde 
eller jord- och skogsbrukssystem med 
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bete, eller försämra miljöns kvalitet;
flexibilitet bör medges i enlighet med vad 
som är brukligt i medlemsstaten eller 
regionen i fråga och om dessa undantag 
motiveras på jordbruksmässiga eller 
ekologiska grunder,

Or. en

Ändringsförslag 14
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 93 – punkt 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 gräs- och 
betesmark. De medlemsstater som var 
medlemmar i unionen den 1 januari 2004 
ska säkerställa att mark som var permanent
gräs- och betesmark vid tidpunkten för 
ansökan om arealstöd för 2003 förblir 
permanent gräs- och betesmark inom 
fastställda gränser. De medlemsstater som 
blev medlemmar i unionen under 2004 ska 
säkerställa att mark som var permanent
gräs- och betesmark den 1 maj 2004 
förblir permanent gräs- och betesmark
inom fastställda gränser. Bulgarien och 
Rumänien ska säkerställa att mark som var 
permanent gräs- och betesmark den 
1 januari 2007 förblir permanent gräs- och 
betesmark.

I välgrundade fall får en medlemsstat 
avvika från bestämmelserna i första 
stycket, under förutsättning att den vidtar 
åtgärder för att förhindra en betydande 
minskning av den totala permanenta gräs-
och betesmarksarealen.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 86, 95, 541, 542 och 621

Förslag till förordning
Artikel 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 
ska tillämpas genom en minskning eller 
uteslutning av totalbeloppen för de stöd 
som anges i artikel 92 som har beviljats 
eller skulle beviljats denne stödmottagare 
för kalenderåret i fråga eller åren i fråga.

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 
ska tillämpas genom en minskning eller 
uteslutning av totalbeloppen för de stöd 
som anges i artikel 92 som har beviljats 
eller skulle beviljats denne stödmottagare 
för kalenderåret i fråga eller åren i fråga.

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 proportionerlig hänsyn 
tas till den upptäckta överträdelsens art,
allvar, omfattning, varaktighet och 
upprepning samt de kriterier som anges i 
punkterna 2, 3 och 4.

2. 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 % och vid 
upprepade överträdelser inte vara högre än
15 %.

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 ingen
minskning ska tillämpas när en 
överträdelse bör 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.

Medlemsstaterna får inrätta ett 
varningssystem för en första överträdelse 
som inte anses vara allvarlig. 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 
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att vidta åtgärder. Konsekvenserna av ett 
sådant system ska begränsas till att 
stödmottagaren hålls ansvarig för 
överträdelsen. Varningen ska följas av 
lämpliga kontroller inom följande år för 
att kontrollera om den berörda 
överträdelsen har åtgärdats. Om 
överträdelsen har åtgärdats ska ingen 
minskning tillämpas. Om överträdelsen 
inte har åtgärdats ska den minskning som 
avses i första stycket tillämpas retroaktivt.
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid alltid 
betraktas som allvarliga.

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 som beror 
på grov försummelse 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.

4. Det sammanlagda beloppet minskningar 
eller uteslutningar under ett kalenderår ska 
inte i något fall överskrida det 
sammanlagda belopp som avses i första 
stycket i punkt 1.

4. Det sammanlagda beloppet minskningar 
eller uteslutningar under ett kalenderår ska 
inte i något fall överskrida det 
sammanlagda belopp som avses i första 
stycket i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 16
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 87, 96, 538 och 539

Förslag till förordning
Artikel 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att försäkra sig om att medlen 
fördelas korrekt till de berättigade 
stödmottagarna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 för att fastställa att 
beräkningen av påföljder på grund av att 
tvärvillkoren inte iakttas görs på ett 
enhetligt sätt där man också tar hänsyn till 

1. För att försäkra sig om att medlen 
fördelas korrekt till de berättigade 
stödmottagarna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 för att fastställa att 
beräkningen av påföljder på grund av att 
tvärvillkoren inte iakttas görs på ett 
enhetligt sätt där man också tar hänsyn till 
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minskningar på grund av finansiell 
disciplin.

minskningar på grund av finansiell 
disciplin.

2. För att försäkra sig om att tvärvillkoren 
genomförs på ett effektivt, konsekvent och 
icke-diskriminerande sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 111 
rörande beräkningen och tillämpningen av 
påföljder.

2. För att försäkra sig om att tvärvillkoren
genomförs på ett effektivt, riskbaserat, 
proportionerligt, konsekvent och 
icke-diskriminerande sätt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 111
rörande beräkningen och tillämpningen av 
påföljder. Dessa genomförandeakter ska 
särskilt innehålla bestämmelser om fall 
där administrativa påföljder inte ska 
påföras för överträdelser som beror på 
tekniskt haveri i systemen för identifiering 
och registrering av djur som avses i 
bilaga II, SMR 7 och SMR 8, och som 
inte hänför sig från en åtgärd eller en 
försummelse som direkt kan hänföras till 
den berörda stödmottagaren.

Or. en

Ändringsförslag 17
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 650–654

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
genomsnittliga månatliga växelkurs som 
fastställts av Europeiska centralbanken före 
den 1 oktober det år som stödet avser.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 98–101, 665–667 och 670

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar och i synnerhet

a) de direktstöd som föreskrivs i 
förordning (EU) nr DP/xxx,
b) de marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx,
c) de åtgärder för landsbygdsutveckling 
som föreskrivs i förordning (EU) nr 
RD/xxx,
d) tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.

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.

Kommissionen ska övervaka dessa 
politiska åtgärder 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.

2. Effekten av de åtgärder inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 

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

i punkt 1 ska mätas i förhållande till 
följande mål:

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

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

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och 
klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av 
växthusgaser, biologisk mångfald, mark 
och vatten.

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och 
klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av 
växthusgaser, biologisk mångfald, mark 
och vatten.

c) Balanserad territoriell utveckling, med 
fokus på sysselsättningen på landsbygden 
och tillväxt och fattigdom i 
landsbygdsområden.

c) Balanserad territoriell utveckling, med 
fokus på sysselsättningen på landsbygden 
och tillväxt och fattigdom i 
landsbygdsområden.

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.

För att säkerställa att denna punkt 
tillämpas effektivt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 111, med avseende på 
systemets innehåll och uppbyggnad, 
inbegripet uppsättningen indikatorer och 
metoder för att beräkna dessa.

3. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med all den information 
som behövs för att de aktuella åtgärderna 
ska kunna övervakas och utvärderas.
Kommissionen ska ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor, i 
synnerhet deras användning för statistiska 
ändamål när så är lämpligt.

3. 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.
Kommissionen ska ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor, i 
synnerhet deras användning för statistiska 
ändamål när så är lämpligt.

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

Or. en

Ändringsförslag 19
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 723–725 och 770

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, utom i händelse av 
växtskyddsskäl och gallringsrester.

Or. en

Ändringsförslag 20
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 733–738 och 771

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 3.2 b, artikel 4.1, 4.2 
och 4.4 samt artikel 5 a, 5 b och 5 d

Or. en
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Ändringsförslag 21
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 739–744 och 772

Förslag till förordning
Bilaga II – Huvudämne ”Biologisk mångfald” – SMR 3 – sista kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6.1 och 6.2 Artikel 6.1 och 6.2 samt artikel 13.1 a

Or. en

Ändringsförslag 22
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 102 och 748

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

Or. en

Ändringsförslag 23
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 24
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 113–116, 20–25, 213, 214, 228, 
240, 256, 257 och 258

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt miljöprestanda och
hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk inbegripet 
modernisering av jordbruk, uppbyggnad 
av konkurrenskraft, sektorsintegration, 
innovation och marknadsorientering samt 
främjande och genomförande av 
principer avseende redovisning, 
entreprenörskap och hållbar förvaltning 
av ekonomiska resurser. Slutligen får 
medlemsstaterna i sina system inbegripa 
främjande av omvandling av jordbruk och 
diversifiering av deras ekonomiska 
verksamhet, införande av lämpliga 
förebyggande åtgärder för att motarbeta 
naturkatastrofer och djur- och 
växtsjukdomar samt rådgivning om 
integrerat växtskydd och användning av 
kemikaliefria alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 25
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 276

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen. Alla 
stödmottagare, även de som inte får stöd i 
enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna får
emellertid fastställa prioritetskriterier för 
denna. På grund av systemets karaktär, bör 
de uppgifter som erhålls i samband med 
rådgivningen behandlas konfidentiellt, 
utom vid allvarliga överträdelser av 
unionens lagtiftning eller nationell 
lagstiftning. För att rådgivningen ska vara 

(12) Det bör vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen. Alla 
stödmottagare, även de som inte får stöd i 
enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna bör
emellertid, på grundval av miljömässiga, 
ekonomiska och sociala kriterier, få
fastställa vilka kategorier av 
stödmottagare som ska få prioriterad 
tillgång till jordbruksrådgivningen. På 
grund av systemets karaktär, bör de 
uppgifter som erhålls i samband med 
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effektiv bör rådgivarna ha lämpliga 
kvalifikationer och genomgå regelbunden 
utbildning.

rådgivningen behandlas konfidentiellt, 
utom vid allvarliga överträdelser av 
unionens lagstiftning eller nationell 
lagstiftning. För att rådgivningen ska vara 
effektiv bör rådgivarna ha lämpliga 
kvalifikationer och genomgå regelbunden 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 26
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 132–135 och 516

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de proportionerliga 
administrativa påföljder som kan användas 
finns i olika sektorsförordningar som rör 
jordbruket. Dessa regler bör samlas i 
samma rättsliga ram på horisontell nivå. De 
bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, inklusive allmänna principer och de 
kriterier som tillämpas, de regler som 
finns för återvinning, minskning och 
inställande av stöd. Även regler för 
kontroller av skyldigheter som inte 
nödvändigtvis är kopplade till utbetalning 
av ett stöd bör fastställas. Det är 
nödvändigt att ge medlemsstaterna starka 
incitament för att minska antalet 
kontroller på plats om felfrekvensen 
ligger på en godtagbar nivå. Flexibilitet
bör medges i enlighet med vad som är 
brukligt i medlemsstaten eller regionen i 
fråga och om dessa undantag motiveras 
på jordbruksmässiga eller ekologiska 
grunder.
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Or. en

Ändringsförslag 27
Giovanni La Via
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 138–140

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 
gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter. Medlemsstaterna ska 
använda lämplig teknik när de upprättar 
sitt integrerade system i syfte att minska 
den administrativa bördan och säkerställa 
att kontrollerna utförs på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.

Or. en


