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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för 
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken
(COM(2011)0625/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0625/2),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0336/2011),

– med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt punkt 6 i protokoll nr 4 om bomull,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 8 mars 20121

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 25 april 20122,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 20123, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, utskottet för budgetkontroll, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för regional utveckling 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i 
lagstiftningsförslaget bara utgör en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att 
denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om lagstiftningsförslaget 
om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att ta hänsyn till ny lagstiftning om 
stödordningar som kan antas efter det att 
denna förordning har trätt i kraft, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i syfte att ändra förteckningen 
över stödsystem i bilaga I delegeras till 
kommissionen.

(8) För att ta hänsyn till ny lagstiftning om 
stödordningar som kan antas efter det att 
denna förordning har trätt i kraft, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i syfte att ändra förteckningen 
över stödsystem i bilaga I till denna 
förordning delegeras till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet 
till stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa de ramar 
inom vilka medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen, det vill säga den totala 
areal som upptas av åkermark, permanent 
gräsmark och traditionella betesmarker 
eller permanenta grödor, i ett skick som 
lämpar sig för produktion.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 delegeras till kommissionen i 
syfte att anta bestämmelser om den 
beräkningsgrund för minskningar som 
medlemsstaterna ska tillämpa på 
jordbrukarna i enlighet med 
tillämpningen av finansiell disciplin.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller 
juridiska personer. Mindre deltidsjordbruk 
bidrar direkt till landsbygdsområdenas 
livskraft och bör därför inte hindras från att 
beviljas direktstöd.

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till fysiska och juridiska 
personer vars yrkesmässiga verksamhet 
inte alls eller endast marginellt utgjordes 
av jordbruksverksamhet. För att rikta 
stödet bättre och för att i så hög grad som 
möjligt beakta de nationella 
förhållandena, bör varje medlemsstat få 
ansvar för att fastställa vad som utmärker 
en aktiv jordbrukare. Därigenom avstår 
de från att bevilja direktstöd till enheter 
som exempelvis transportföretag, 
flygplatser, fastighetsföretag, företag som 
förvaltar sportanläggningar, 
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campingplatser eller gruvbolag, om de 
inte kan bevisa att de uppfyller kriterierna 
för aktiva jordbrukare. Mindre 
deltidsjordbruk bidrar direkt till 
landsbygdsområdenas livskraft och bör 
därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte få lika stort stöd per 
enhet för att syftet med inkomststödet ska 
uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 
dessutom lättare för större stödmottagare 
att vara verksamma med lägre stöd per 
enhet. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte få lika stort stöd per 
enhet för att syftet med inkomststödet ska 
uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 
dessutom lättare för större stödmottagare 
att vara verksamma med lägre stöd per 
enhet. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. Det övre taket för stödet bör 
inte omfatta kooperativ och andra 
rättsliga enheter som samlar flera 
jordbrukare som får direktstöd och som 
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jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

mottar och kanaliserar betalningarna 
innan de fördelas i sin helhet på 
medlemmarna. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, bör 
det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd av 
tillämpningen av övre tak. För att ta hänsyn 
till särdragen hos det stöd från den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta randområden 
och rådets förordning (EG) nr 1405/2006 

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, bör 
det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat, och i förekommande fall för 
de olika regionerna inom en medlemsstat,
i syfte att begränsa det stöd som betalas ut 
till jordbrukarna till följd av tillämpningen 
av övre tak. För att ta hänsyn till särdragen 
hos det stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken som beviljas i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 247/2006 av 
den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder 
inom jordbruket till förmån för unionens 
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av den 18 september 2006 om särskilda
åtgärder inom jordbruket till förmån för de 
mindre Egeiska öarna och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003, och till det 
faktum att dessa direktstöd inte omfattas av 
övre tak, bör nettotaket för de berörda 
medlemsstaterna inte inkludera dessa 
direktstöd.

yttersta randområden och rådets förordning 
(EG) nr 1405/2006 av den 18 september 
2006 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för de mindre 
Egeiska öarna och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003, och till det 
faktum att dessa direktstöd inte omfattas av 
övre tak, bör nettotaket för de berörda 
medlemsstaterna inte inkludera dessa 
direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet för jordbruksmark i unionen, 
inklusive i de medlemsstater som 
tillämpade det system för enhetlig 
arealersättning som upprättades i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, bör en ny 
ordning för grundstöd ersätta det system 
med samlat gårdsstöd som upprättades i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 av den 29 september 2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system med direktstöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, och som fortsatte att gälla 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 73/2009 som sammanförde förutvarande 
befintliga stödmekanismer till en samlad 
ordning med frikopplade direktstöd. Ett 
sådant steg bör medföra att de 
stödrättigheter som erhållits i enlighet med 
dessa förordningar utgår och att nya sådana 
tilldelas, även om de fortfarande är 
baserade på det antal stödberättigande 
hektar som finns tillgängliga för 
jordbrukare under det första året för 

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet för jordbruksmark i unionen, 
inklusive i de medlemsstater som 
tillämpade det system för enhetlig 
arealersättning som upprättades i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, bör en ny 
ordning för grundstöd ersätta det system 
med samlat gårdsstöd som upprättades i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 av den 29 september 2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system med direktstöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, och som fortsatte att gälla 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 73/2009 som sammanförde förutvarande 
befintliga stödmekanismer till en samlad 
ordning med frikopplade direktstöd. Ett 
sådant steg bör medföra att de 
stödrättigheter som erhållits i enlighet med 
dessa förordningar utgår och att nya sådana 
tilldelas, även om de fortfarande är 
baserade på det antal stödberättigande 
hektar som finns tillgängliga för 
jordbrukare under det första året för 
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systemets genomförande. systemets genomförande. Medlemsstater 
(eller regioner) som tillämpade systemet 
med samlat gårdsstöd på grundval av den 
regionala modellen bör dock ha möjlighet 
att besluta att inte låta stödrättigheter löpa 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist, 
genom att kopplingen till tidigare 
förhållanden minskas och unionsbudgetens 
övergripande sammanhang beaktas. För att 
garantera en jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Alla stödrättigheter som
aktiveras under 2019 i en medlemsstat eller 
i en region bör närma sig, eller nå, ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i steg under 
övergångsperioden. För att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna. 
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genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet 
att uppnå fullständig konvergens genom 
lika fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Medlemsstaterna kan också begränsa den 
minskning av grundstödet till jordbruket 
som följer av att modellen med tidigare 
faktorer överges.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till konsekvensen och läsbarheten bör den interna och externa konvergensen 
behandlas i två skäl. Beträffande den interna konvergensen bör man om en anpassning är 
nödvändig ge medlemsstaterna den nödvändiga flexibiliteten för att kunna fastställa nivån 
och takten för denna interna konvergens, i syfte att beakta jordbruksföretagens ekonomiska 
förutsättningar samt det grundläggande stödets relativa betydelse för jordbrukarnas inkomst.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Utöver konvergensen av de 
nationella och regionala stöden, bör även 
de nationella anslagen för direktstöd 
anpassas så att skillnaden för direktstödet 
jämfört med unionsgenomsnittet minskar 
med 30 % i de medlemsstater där 
direktstödet per hektar är lägre än 70 % 
av unionsgenomsnittet. I medlemsstater 
vars direktstöd uppgår till mellan 70 och 
80 % av unionsgenomsnittet, bör 
skillnaden minska med 25 % och i de 
medlemsstater vars direktstöd slutligen är 
högre än 80 % av genomsnittet, bör 
skillnaden minska med 10 %. Efter 
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tillämpningen av dessa mekanismer bör 
ingen medlemsstat få ett direktstöd som är 
lägre än 65 % av unionsgenomsnittet. I de 
medlemsstater där direktstödet är högre 
än unionsgenomsnittet, ska 
konvergensåtgärderna inte leda till nivåer 
under detta genomsnitt. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
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arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2011.

arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd under 
perioden 2009–2011.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd för obligatoriska metoder 
som ska följas av jordbrukare som, i form 
av prioriterad åtgärd, strävar efter att uppnå 
både klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder som 
går längre än tvärvillkor och är kopplade 
till jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor 
och bibehålla permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker och att bevara 
fleråriga grödor med hjälp av lämpliga 
jordbruksmetoder och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
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jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen].

livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Detsamma gäller 
jordbrukare som deltar i program för 
miljöåtgärder inom jordbruket med 
avseende på landsbygdsutveckling eller 
som deltar i ett nationellt 
certifieringssystem som är erkänt på 
grund av sin miljörelevans.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för diversifiering 
av grödor tillämpas på ett proportionerligt 
och icke-diskriminerande sätt och leder 
till ett ökat skydd av miljön, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att anta en 
definition av grödor och anta regler för 
tillämpningen av den åtgärden.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark 
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker verkligen 
upprätthålls som sådan av jordbrukarna bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen, i syfte att anta regler som 
gäller tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att garantera att åtgärden avseende 
områden med ekologiskt fokus genomförs 
ändamålsenligt och konsekvent, med 
beaktande av medlemsstaternas särdrag, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att ytterligare 
definiera de olika typer av områden med 
ekologiskt fokus som nämns i åtgärden 
samt att lägga till och definiera andra typer 
av områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppnå den procentandel som 
avses i åtgärden.

(29) För att garantera att åtgärden avseende 
områden med ekologiskt fokus genomförs 
ändamålsenligt och konsekvent, med 
beaktande av medlemsstaternas särdrag, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare kriterier för de olika typer av 
områden med ekologiskt fokus som nämns 
i åtgärden samt att lägga till andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppnå den procentandel som 
avses i åtgärden.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) 
nr 73/2009 och som inte har 
stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd som 
överstiger 10 % av det årliga nationella tak 
som fastställs per medlemsstat, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
genomförandeakter utan tillämpning av 
förordning (EU) nr 182/2011.

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör beviljas för att skapa ett incitament till 
att behålla aktuella sysselsättnings- och 
produktionsnivåer i dessa regioner eller för 
att stödja sektorer eller produktion som 
har många positiva effekter när det gäller 
att förbättra miljön, bekämpa 
klimatförändringar och bevara den 
biologiska mångfalden. Detta stöd bör 
också vara tillgängligt för jordbrukare som
den 31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) 
nr 73/2009 och som inte har 
stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd som 
överstiger 10 % av det årliga nationella tak 
som fastställs per medlemsstat, bör 
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kommissionen ha befogenhet att anta 
genomförandeakter utan tillämpning av 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

(38) Medlemsstaterna bör få tillstånd att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd för att införa en enkel och 
särskild ordning för småbrukare så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

Or. fr
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtliga 
belopp som överförs på detta sätt ska 
användas utan medfinansiering. De 
medlemsstater vars situation för
landsbygdsutvecklingen är mindre 
gynnsam, bör kunna öka denna 
överföring. Dessutom bör alla 
medlemsstater kunna öka denna 
överföring med ett belopp som är 
proportionerligt till de belopp som inte 
har fördelats i form av stöd till områden 
med naturliga begränsningar. De kan 
också överföra ej använda belopp avsedda 
för miljöåtgärder för att ytterligare stödja 
miljöåtgärder inom jordbruket och 
därmed bidra till landsbygdsutvecklingen.
Samtidigt bör medlemsstater där 
direktstödsnivån ligger under 90 % av den 
genomsnittliga stödnivån i unionen ges 
möjlighet att överföra medel från stöd 
avsett för landsbygdsutveckling till taket 
för direktstöd. Sådana val bör, inom ramen 
för vissa gränser, göras en gång och för 
hela den här förordningens tillämpningstid.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) En förenklad ordning för småbrukare. vii) En frivillig förenklad ordning för 
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småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade aktier i enlighet med artikel 55 i 
syfte att ändra förteckningen över 
stödsystem i bilaga I.

För att garantera rättssäkerheten ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 i 
syfte att ändra förteckningen över 
stödsystem i bilaga I i den utsträckning 
som krävs för att beakta nya rättsakter om 
stödordningar som kan komma att antas 
efter att denna förordning har trätt i kraft.

Or. xm

Motivering

Ändringen av förteckningen över stöd (Bilaga I) ska omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, och möjligheten att tillämpa delegerade akter bör endast avse tillägg 
till denna bilaga.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, 

– jordbruksproduktion som inbegriper att 
föda upp eller odla jordbruksprodukter, 
inbegripet skörd, mjölkning, 
djuruppfödning och djurhållning för 
animalieproduktion, 

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor.

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
och traditionella betesmarker eller 
permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning 
att den övervägande andelen utgörs av 
gräs och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark och traditionell 
betesmark: mark som utnyttjas till att odla 
gräs eller annat örtartat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd) och 
som inte har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget; andra arter eller viktiga 
utmärkande egenskaper för att 
klassificera marken som traditionell 
betesmark får ingå.

Or. xm

Motivering

Ändringsförslaget syftar såväl till att beakta både permanenta betesmarker och permanenta 
gräsmarker, i syfte att ta hänsyn till producenter med extensiva produktionsmetoder, som till 
att förenkla definitionen samt kontrollerna.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

i) örtartat foder: alla örtartade växter som 
brukar ingå i fröblandningar för ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa ytterligare definitioner när 
det gäller tillträdet till stöd enligt denna 
förordning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

c) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma vilka 
kriterier som jordbrukarna ska uppfylla för 
att anses ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.
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Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter vid 
tillämpning av punkt 1 led h.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att undvika att de totala direktstöden 
överstiger de tak som anges i bilaga III, ska 
medlemsstaterna göra en linjär minskning 
av alla direktstöd utom de direktstöd som 
beviljas i enlighet med förordningarna 
(EG) nr 247/2006 och (EG) nr 1405/2006.

För att undvika att de totala direktstöden 
överstiger de tak som anges i bilaga III, ska 
medlemsstaterna göra en linjär minskning 
av alla direktstöd utom de direktstöd som 
beviljas i enlighet med förordningarna 
(EG) nr 247/2006 och (EG) nr 1405/2006. 
Medlemsstaterna kan tillämpa olika 
trösklar för minskning på regional nivå 
om de beslutar att tillämpa ordningen för 
grundstöd på den nivån i enlighet med 
artikel 20.1.

Or. en

Motivering

För att ge medlemsstaterna en större flexibilitet.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 rörande bestämmelser om den 
beräkningsgrund för minskningar som 
medlemsstaterna ska tillämpa på 
jordbrukarna i enlighet med punkterna 1 
och 2 i denna artikel.

utgår

Or. en

Motivering

Bekräftelse av Europaparlamentets budgetbefogenhet och medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 

(Berör inte den svenska versionen.)
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som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer. 

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De bedrev ingen verksamhet som 
innebar jordbruksproduktion under 2011.

Or. en

Motivering

Genom att lägga till detta krav skulle inte bara en potentiell tillströmning av markägare som 
inte bedriver jordbruk hindras, utan befintliga markägare som inte bedriver jordbruk och som 
för närvarande ansöker om stöd skulle också uteslutas från den nya ordningen för direktstöd.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska fastställa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier för att se till att direktstöd inte 
beviljas till fysiska eller juridiska 
personer:
a) vars jordbruksverksamhet inte utgör en 
övervägande del av deras verksamhet, 
eller
b) vars främsta verksamhet eller främsta 
verksamhetsföremål inte är att utöva 
jordbruksverksamhet.
Enheter som exempelvis transportföretag, 
flygplatser, fastighetsföretag, företag för 
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förvaltning av sportanläggningar, 
campingplatser och gruvbolag kan inte på 
förhand anses vara aktiva jordbrukare 
och beviljas något som helst direktstöd om 
de inte kan bevisa att de inte omfattas av 
kriterierna i punkterna a och b i första 
stycket.
Efter att ha informerat kommissionen kan 
medlemsstaterna besluta att lägga till 
andra enheter än de som avses i andra 
stycket.

Or. fr

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kriterier för fastställande av det 
direktstöd som är relevant för 
tillämpningen av punkterna 1 och 2, 
särskilt under första året för tilldelning av 
stödrättigheter då stödrättigheternas värde 
ännu inte har fastställts definitivt, samt för 
nya jordbrukare,

a) kriterier för fastställande av det 
direktstöd som är relevant för 
tillämpningen av punkterna 1 och 2, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18.2, särskilt under första året för 
tilldelning av stödrättigheter då 
stödrättigheternas värde ännu inte har 
fastställts definitivt, samt för nya 
jordbrukare, och

Or. en

Motivering
Ny tilldelning av stödrättigheter bör vara frivillig i medlemsstater som fullt ut har tillämpat 
den regionala modellen i enlighet med den nuvarande förordningen (EG) nr 73/2009. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) undantag från regeln att inkomsterna utgår
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under det senaste räkenskapsåret ska 
beaktas, när uppgifter om dessa saknas, 
och

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med 70 % för stödintervallet över 
250 000 euro upp till 300 000 euro.

Med 80 % för stödintervallet över 
250 000 euro.

Or. xm

Motivering

En större minskning bör genomföras av stödbelopp som överskrider 250 000 euro. Utan 
beaktande av lönerna skulle exempelvis en stödmottagare som erhållit 370 000 euro få sitt 
stöd sänkt till 244 000 euro, med en minskning på 80 % av stödet över 250 000 euro, medan 
en minskning på 70 % skulle sänka stödet till 256 000 euro.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– beloppet efter denna minskning ska 
uppgå till högst 300 000 euro.

Or. xm

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en teknisk anpassning för att fastställa det övre taket till 
300 000 euro efter tillämpning av minskningar för varje stödintervall.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med 100 % för stödintervallet över 
300 000 euro.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
kooperativ och andra juridiska personer, 
bestående av flera jordbrukare som 
erhåller direktstöd och som kanaliserar 
stödet för att fördela det bland sina 
medlemmar, vilka i sin tur enskilt 
omfattas av punkt 1. 

Or. fr

Motivering

Vid tillämpningen av det övre taket bör man undvika att organisationer som exempelvis 
kooperativ, jordbrukssammanslutningar i gemensam drift och vinodlingsmaskinsyndikat 
omfattas av minskningar som endast bör avse de enskilda medlemmarna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Före den 1 augusti 2013 får Belgien, 
Danmark, Frankrike, Förenade 
kungariket, Irland, Nederländerna, 
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Spanien, Sverige och Tyskland besluta att 
öka den procentandel av sina årliga 
nationella tak som avses i första stycket,
med högst 10 procentenheter. 

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Procentandelen av de årliga nationella 
tak som avses i första stycket kan ökas 
med högst 5 procentenheter i de 
medlemsstater som beslutar att inte 
tillämpa eller endast delvis tillämpa stöd 
för områden med naturliga 
begränsningar i enlighet med kapitel 3 
avsnitt III i denna förordning.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat beslutar att inte tillämpa eller endast delvis tillämpa stöd för områden 
med naturliga begränsningar under första pelaren bör den medlemsstaten få möjlighet att 
föra över dessa icke tilldelade medel till andra pelaren.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det beslut som avses i första stycket ska 
meddelas kommissionen senast den dag 
som anges i samma stycke.

De beslut som avses i första, andra och 
tredje stycket får inte sammantaget 
motsvara en överföring på över 20 % av 
de årliga nationella tak som avses i första 
stycket. Besluten ska meddelas till 
kommissionen senast den dag som anges i 
första stycket.
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Or. fr

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den procentsats som anmäls i enlighet 
med andra stycket ska vara densamma för 
de år som anges i punkt 1 första stycket.

De procentsatser som anmäls i enlighet 
med föregående stycke kommer att vara 
desamma för de år som anges i punkt 1 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får lägga icke 
tilldelade medel, som härrör från 
tillämpningen av artikel 33, till 
överföringarna till de åtgärder för 
landsbygdsutveckling som avses i första 
stycket, i form av unionsstöd till åtgärder 
för miljö- och klimatvänliga jordbruk 
inom ramen för programmen för 
landsbygdsutveckling som finansieras 
genom EJFLU i enlighet med förordning 
(EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få möjlighet att föra över medel som inte använts, från 
miljöanpassningsåtgärder till åtgärder för miljö- och klimatvänliga jordbruk.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödsystemen som förtecknas i bilaga I ska 
tillämpas utan att det påverkar en eventuell 
översyn som när som helst kan komma att 
göras mot bakgrund av den ekonomiska 
utvecklingen och budgetläget.

Stödsystemen som förtecknas i bilaga I ska 
tillämpas utan att det påverkar en eventuell 
översyn som när som helst kan komma att 
göras genom en lagstiftningsakt mot 
bakgrund av den ekonomiska utvecklingen 
och budgetläget.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska kunna få stöd enligt 
ordningen för grundstöd om de erhåller 
stödrättigheter enligt denna förordning 
genom en första tilldelning i enlighet med 
artikel 21, från den nationella reserven i 
enlighet med artikel 23 eller genom 
överföring i enlighet med artikel 27.

1. Jordbrukarna ska kunna få stöd enligt 
ordningen för grundstöd om de erhåller 
stödrättigheter enligt denna förordning 
genom en första tilldelning i enlighet med 
artikel 21, från den nationella reserven i 
enlighet med artikel 23, genom överföring i 
enlighet med artikel 27 eller, förutsatt att 
deras jordbruksföretag är beläget i en 
medlemsstat som beslutat att utnyttja 
möjligheten i punkt 2 stycke 1a, om de har 
stödrättigheter som erhållits i enlighet 
med förordning (EG) nr 1782/2003 
och/eller förordning (EG) nr 73/2009.

Or. en

Motivering

Jordbrukare i medlemsstater (eller regioner) med helt regionaliserade modeller för samlat 
gårdsstöd har redan stödrättigheter för alla stödberättigande arealer. Därför är det inte 
nödvändigt att införa ett helt nytt system. 
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstater som den 31 december 2013 
tillämpar systemet med samlat gårdsstöd 
på grundval av den regionala modellen i 
artikel 59 i förordning (EG) nr 1782/2003 
senast den 1 augusti 2013 besluta att 
behålla stödrättigheter som tilldelats i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1782/2003 och/eller förordning (EG) 
nr 73/2009.

Or. en

Motivering

Jordbrukare i medlemsstater (eller regioner) med helt regionaliserade modeller för samlat 
gårdsstöd har redan stödrättigheter för alla stödberättigande arealer. Därför är det inte 
nödvändigt att införa ett helt nytt system. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa det årliga 
nationella taket för ordningen för 
grundstöd genom att dra av de årliga 
belopp som fastställs i enlighet med 
artiklarna 33, 35, 37 och 39 från det årliga 
nationella tak som anges i bilaga II. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2.

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter för varje medlemsstat
fastställa det årliga nationella taket för 
ordningen för grundstöd genom att dra av 
de årliga belopp som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37 och 39 från det 
årliga nationella tak som anges i bilaga II. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2.

Or. en
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får före den 1 augusti 
2013 besluta att tillämpa ordningen för 
grundstöd på regional nivå. I sådant fall 
ska de utse regionerna på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, t.ex. särdrag vad gäller jordbruk 
och ekonomi samt regional 
jordbrukspotential och institutionell eller 
administrativ struktur.

1. Medlemsstaterna får före den 1 augusti 
2013 besluta att tillämpa ordningen för 
grundstöd på regional nivå. I sådant fall 
ska de utse regionerna på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, t.ex. särdrag vad gäller jordbruk 
och socioekonomiska frågor samt regional 
jordbrukspotential och institutionell eller 
administrativ struktur.

Or. fr

Motivering

Arbetskraften måste vara ett kriterium som beaktas. 

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med förbehåll för punkt 2 ska 
stödrättigheter tilldelas jordbrukarna om de 
ansöker om tilldelning av stödrättigheter 
inom ramen för ordningen för grundstöd 
senast den 15 maj 2015, utom vid force 
majeure och exceptionella omständigheter.

1. Med förbehåll för punkt 2 i denna
artikel, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 18.2, ska 
stödrättigheter tilldelas jordbrukarna om de 
ansöker om tilldelning av stödrättigheter 
inom ramen för ordningen för grundstöd 
senast den 15 maj 2015, utom vid force 
majeure och exceptionella omständigheter.

Or. en

Motivering

Ny tilldelning av stödrättigheter bör vara frivillig i medlemsstater som har tillämpat en helt 
regionaliserad modell. 
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som under 2011 aktiverade 
minst en stödrättighet inom ramen för det 
samlade gårdsstödet eller ansökte om stöd 
inom ramen för det samlade gårdsstödet, i 
båda fallen i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, ska erhålla stödrättigheter 
under grundstödordningens första 
tillämpningsår förutsatt att de är 
berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

2. Jordbrukare som under perioden 
2009-2011 aktiverade minst en 
stödrättighet inom ramen för det samlade 
gårdsstödet eller ansökte om stöd inom 
ramen för det samlade gårdsstödet, i båda 
fallen i enlighet med förordning (EG) nr 
73/2009, ska erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd i enlighet med artikel 9.

Or. xm

Motivering

Perioden bör förlängas och inte begränsas till ett enda år, vilket skulle kunna leda till att de 
jordbrukare som på grund av särskilda omständigheter inte har kunnat aktivera sin 
stödrättighet utesluts.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under 2011

Genom undantag från första stycket ska 
jordbrukare erhålla stödrättigheter under 
grundstödordningens första tillämpningsår 
förutsatt att de är berättigade till att beviljas 
direktstöd och att de under perioden 2009–
2011

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid försäljning eller utarrendering av 
hela eller delar av företaget får fysiska eller 
juridiska personer som uppfyller kraven i 
punkt 2 genom avtal undertecknat före den 
15 maj 2014 överlåta rätten att erhålla 
stödrättigheter enligt punkt 1 till endast en 
jordbrukare, förutsatt att denne uppfyller 
villkoren i artikel 9. 

3. Vid försäljning, uppdelning eller 
utarrendering av hela eller delar av 
företaget får jordbrukare som uppfyller 
kraven i punkt 2 genom avtal undertecknat 
före den 15 maj 2014 överlåta rätten att 
erhålla stödrättigheter enligt punkt 1 till de 
jordbrukare som erhåller företaget eller 
en del av detta, förutsatt att de uppfyller 
villkoren i artikel 9. 

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att överföra stödrättigheter till fler än en person och de bör också gå att 
överföra vid uppdelningar.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 22 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
40 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

2. Medlemsstater som har tillämpat samlat 
gårdsstöd enligt förordning (EG) nr 
73/2009, får begränsa beräkningen av 
enhetsvärdet för stödrättigheter enligt 
punkt 1 till ett belopp som motsvarar minst 
20 % av de nationella eller regionala tak 
som fastställts i enlighet med artikel 19 
eller 20, efter tillämpning av den linjära 
minskning som föreskrivs i artikel 23.1.

Or. fr

Motivering

En mindre tvär övergång bör garanteras under det första året av reformens införande.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater får öka trösklarna för 
de nationella tak som avses i 
artiklarna 33.1 eller 35.1 för att prioritera 
valda stödmottagare på nationell nivå, 
inom ramen för definitionen av aktiva 
jordbrukare, på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier. 
Kommissionen ska underrättas om detta 
beslut före den 1 augusti 2013.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 22 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

5. Senast från och med ansökningsåret 
2019 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region:

a) ha ett enhetligt enhetsvärde, eller

b) avvika med högst 20 % jämfört med det 
genomsnittliga enhetsvärdet.

Or. fr

Motivering

En konvergens mot ett enhetsvärde under 2019 kan utgöra en alltför stor förändring i vissa 
fall. Medlemsstaterna bör få viss flexibilitet i fråga om takten för den konvergens som de vill 
införa.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 22 - punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkterna 2, 3 och 5 
kan medlemsstaterna vid en minskning av 
jordbruksföretagens stödrättigheter vidta 
åtgärder för att de stödrättigheter som ska 
aktiveras 2019 inte ska underskrida de 
rättigheter som ska aktiveras 2014 med 
mer än 30 %.

Or. fr

Motivering

Vissa jordbruksföretag vars stödrättigheter per hektar avviker avsevärt från 
unionsgenomsnittet kan drabbas hårt, och medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att 
begränsa minskningen av det grundläggande stödet.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. Varje medlemsstat ska 
inrätta en nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. Denna
minskning ska inte vara högre än 3 % utom 
om så är nödvändigt för att täcka 
tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för år 
2014.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell reserv. I det syftet ska 
medlemsstaterna under det första år som 
ordningen för grundstöd tillämpas göra en 
linjär procentuell minskning av taket för 
grundstödordningen på nationell nivå för 
att inrätta den nationella reserven. För 
2014 ska denna minskning inte vara högre 
än 3 % utom om så är nödvändigt för att 
täcka tilldelningsbehoven enligt punkt 4 för 
år 2014. Under de efterföljande åren får 
medlemsstaterna varje år fastställa 
minskningströskeln med utgångspunkt i 
tilldelningsbehoven.

Or. xm
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Motivering

Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att inrätta en nationell reserv ska de, med undantag för 
första året, få möjlighet att fastställa procentandelen utifrån sina behov samt vilka 
bestämmelser som ska tillämpas för att genomföra minskningen.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
vars jordbruksföretag är belägna i en 
medlemsstat som har beslutat att använda 
alternativet i artikel 18.2 och som inte 
erhållit en stödrättighet i enlighet med 
förordning (EG) nr 1782/2003 eller 
förordning (EG) nr 73/2009 eller båda 
dessa förordningar, när de deklarerar 
sina stödberättigande jordbruksarealer för 
2014.

Or. xm

Motivering

Reserven ska också kunna användas då stödrättigheterna inte har aktiverats eller endast 
delvis har aktiverats.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) tilldela stödrättigheter till jordbrukare 
som började bedriva jordbruksverksamhet 
efter 2011 och som är verksamma inom 
specifika jordbrukssektorer som ska 
fastställas av medlemsstaterna på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier,
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Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får bestämma vilken 
prioritet som ska ges till de olika 
användningsområdena för den nationella 
reserv som avses i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 a
ska medlemsstaterna fastställa värdet på 
stödrättigheter som tilldelas till jordbrukare 
på grundval av det nationella eller 
regionala medelvärdet för stödrättigheter 
under tilldelningsåret.

6. Vid tillämpning av punkt 4 och 
punkt 5 a, aa och ab ska medlemsstaterna 
fastställa värdet på stödrättigheter som 
tilldelas till jordbrukare på grundval av det 
nationella eller regionala medelvärdet för 
stödrättigheter under tilldelningsåret.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 28 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa för tilldelning av stödrättigheter 
till jordbrukare som inte aktiverade någon 

e) kriterier som medlemsstaterna ska 
tillämpa om de beslutar att tilldela 
stödrättigheter till jordbrukare som inte 
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stödrättighet under 2011 eller som under 
2011 inte begärde stöd inom ramen för 
ordningen för enhetlig arealersättning 
enligt föreskrifterna i artikel 21.2, samt för 
tilldelning av stödrättigheter vid 
tillämpning av den avtalsklausul som avses 
i artikel 21.3,

aktiverade någon stödrättighet under 
perioden 2009–2011 eller som under 
perioden 2009–2011 inte begärde stöd 
inom ramen för ordningen för enhetlig 
arealersättning enligt artikel 21.2, samt för 
tilldelning av stödrättigheter vid 
tillämpning av den avtalsklausul som avses 
i artikel 21.3,

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 28 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) regler för deklaration och aktivering av 
stödrättigheter,

g) regler om innehållet i deklarationen
och kraven för aktiveringen av 
stödrättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstater ska bevilja ett årligt stöd 
för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön till
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 när de på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använder
följande metoder:

Or. en
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Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Denna åtgärd omfattar inte jordbrukare vars åkermark omfattar mindre än fem hektar, och 
en åtskillnad bör göras mellan jordbruksföretag som omfattar mer än 20 hektar och de som 
omfattar mindre än 20 hektar.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 29 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.
– Mottagare av stöd för miljö- och 
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klimatvänliga jordbruk i enlighet med 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Dubbla stödutbetalningar för både miljöanpassningsåtgärder och åtgärder för miljö- och 
klimatvänliga jordbruk i programmen för landsbygdsutveckling ska uteslutas. 
Ändringsförslagen 41 och 42 som lagts fram för förordning (EU) nr [...] [förordningen för 
landsbygdsutveckling] ser till att alla åtgärder för miljö- och klimatvänliga jordbruk går 
utöver kraven på miljöanpassning.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare vars företag är certifierat 
enligt nationella eller regionala 
miljöcertifieringssystem ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.
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Or. en

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att ytterligare fastställa 
villkor som avser åtaganden och de 
certifieringssystem som avses i punkt 4a, 
för att säkerställa att de är av samma slag 
som de metoder som avses i punkt 1 och 
att de går utöver alla relevanta metoder 
som avses i punkt 1 när det gäller den 
gynnsamma inverkan de har på klimatet 
och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än fem hektar och upp till 20 hektar 
ska odlingen av åkermarken bestå av minst 
två olika grödor. Ingen av dessa grödor får 
uppta mindre än 10 % av åkermarken.

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

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräsmark och traditionella 
betesmarker

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Permanenta grödor

1. Jordbrukare med permanenta grödor 
såsom olivlundar, vingårdar eller 
fruktodlingar ska använda särskilda 
jordbruksmetoder som innebär minimala 
markstörningar och täckgröda på 
markytan. 
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 som ytterligare definierar de 
särskilda jordbruksmetoder som anges i 
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punkt 1, samt bestämmelserna om 
tillämpning av de särskilda 
jordbruksmetoderna. 

Or. en

Motivering

Permanenta grödor som förknippas med lämpliga jordbruksmetoder kan spela en betydande 
roll för miljön, nämligen genom skydd av marken. Detta är fallet för olivlundar, vingårdar 
eller fruktodlingar med minimala markstörningar och täckgröda på markytan. 

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Där den stödberättigande 
jordbruksarealen omfattar mer än 
20 hektar ska jordbrukarna se till att minst 
7 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
traditionella betesmarker och permanenta 
grödor i den mening som avses i 
artikel 31a.1, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement som häckar eller 
stenmurar, buffertzoner, mark där 
kvävebindande grödor planterats och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii. 

Or. en

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 
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minskas den lägsta procentandel som 
anges i punkt 1 till minst 5 % i de fall 
grupper av jordbrukare gemensamt 
inrättar sammanhängande, angränsande 
områden med ekologiskt fokus.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan jordbrukare i syfte att inrätta ekologiska korridorer till skydd för den 
biologiska mångfalden bör uppmuntras.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 om ytterligare kriterier för att de typer 
av områden som avses i punkterna 1 och 
1a i denna artikel ska anses vara områden 
med ekologiskt fokus och tillägg av andra 
typer av områden än de som anges i 
punkt 1 i denna artikel som kan beaktas 
för att uppfylla den procentandel som avses 
i samma punkt. 

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in, och

Or. en
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Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) som om nödvändigt uppfyller vissa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som fastställts av 
medlemsstaterna.

Or. xm

Motivering

Medlemsstaterna ska i förekommande fall få möjlighet att anta kompletterande villkor för 
stödberättigande, framför allt i fråga om utbildning eller kompetens, för att på bästa sätt 
garantera ekonomisk bärkraftighet för unga jordbrukare som har rätt till detta specifika stöd.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 36 - punkt 5 – stycke 2 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en gräns på 
högst femtio hektar.

Or. fr

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 36 - punkt 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 

utgår
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enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 36 - punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstater öka trösklarna för de 
nationella tak som avses i första stycket 
för att prioritera valda stödmottagare på 
nationell nivå, på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier. 
Kommissionen ska underrättas om detta 
beslut före den 1 augusti 2013.

Or. en



PR\881154SV.doc 53/68 PE474.052v01-00

SV

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan till och med den 1 
augusti 2016 se över sin uppskattning med 
verkan från och med den 1 januari 2017. 
De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 1 
augusti 2016.

Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti 2015 och den 1 augusti 2017 se 
över sin uppskattning med verkan från och 
med det påföljande året. De ska meddela 
kommissionen den reviderade 
procentandelen senast den 1 augusti året 
innan den reviderade procentandelen ska 
börja tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
foderbaljväxter, soja, lin, hampa ris, 
nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. fr
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 38 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer

– genomgår svårigheter och är särskilt 
viktiga av ekonomiska och/eller sociala 
skäl eller
– som är särskilt viktiga för skyddet eller 
förbättringen av miljön och/eller klimatet 
och/eller den biologiska mångfalden.

Or. fr

Motivering

Det bör vara möjligt att följa upp sektorer eller produktion med positiva effekter på miljö, 
klimat och biologisk mångfald oavsett om de har särskilda ekonomiska svårigheter eller inte.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan bevilja kopplat 
stöd till jordbrukare som 2010 hade 
särskilda stödrättigheter i enlighet med 
artiklarna 60 och 65 i förordning (EG) 
nr 73/2009, oberoende av det grundstöd 
som avses i avdelning III kapitel 1.

Or. en
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Motivering

Kopplat stöd bör vara oberoende från grundstödet för att ta hänsyn till animalieproduktion i 
jordbruk utan mark.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om övergångsbestämmelser för 
dessa jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 38 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella sysselsättnings- och/eller 
produktionsnivåerna i dessa regioner.

Or. fr

Motivering

Det kopplade stödet bör kunna användas inte bara för att upprätthålla produktionsnivåerna 
utan i förekommande fall även sysselsättningsnivån.
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 38 - punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från första stycket ska de 
kopplade stöden beviljas inom ramen för 
en gräns som överskrider 
upprätthållandet av de befintliga 
produktionsnivåerna då det rör sig om 
kopplade stöd för miljöåtgärder. Den 
berörda medlemsstaten fastställer denna 
gräns utifrån fastställda miljömål och 
miljöinsatser. Den fastställda gränsen ska 
meddelas till kommissionen i enlighet med 
artikel 40 och godkännas i enlighet med 
artikel 41.

Or. fr

Motivering

För sektorer med jordbrukstyper med positiva effekter på miljön bör produktionen kunna 
upprätthållas på ett sätt som gör det möjligt att överskrida de befintliga volymerna.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti varje år, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från det påföljande året, 
besluta att

Or. en

Motivering

Större flexibilitet för medlemsstaterna i förvaltningen av det kopplade stödet.
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 39 - punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ändra villkoren för beviljande av 
kopplat stöd,

Or. fr

Motivering

Syftet är att kunna ändra ordningarna utan att för den skull ändra budgeten för de kopplade 
stöden.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa det årliga 
stödbelopp som ska betalas ut enligt 
ordningen för småbrukare till någon av 
nedanstående nivåer, med förbehåll för 
punkterna 2 och 3:

1. Medlemsstaterna får fastställa det årliga 
belopp som ska betalas ut enligt ordningen 
för småbrukare till någon av nedanstående 
nivåer, med förbehåll för punkterna 2 och 
3:

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett belopp som inte överstiger 15 % av 
det nationella genomsnittsstödet per 
stödmottagare.

a) Ett belopp som inte överstiger 25 % av 
det nationella genomsnittsstödet per 
stödmottagare.

Or. en
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett belopp som motsvarar det nationella 
genomsnittsstödet per hektar multiplicerat 
med ett tal som motsvarar antalet hektar 
men som högst får vara tre.

b) Ett belopp som motsvarar det nationella 
genomsnittsstödet per hektar multiplicerat 
med ett tal som motsvarar antalet hektar 
men som högst får vara fem.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska inte 
vara lägre än 500 euro och inte högre än 
1 000 euro. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 51.1 ska beloppet, 
om tillämpningen av punkt 1 leder till ett 
belopp som är lägre än 500 euro eller högre 
än 1 000 euro, avrundas uppåt respektive 
neråt till de lägsta eller det högsta beloppet.

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska inte 
vara lägre än 500 euro och inte högre än 
1 500 euro. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 51.1 ska beloppet, 
om tillämpningen av punkt 1 leder till ett 
belopp som är lägre än 500 euro eller högre 
än 1 500 euro, avrundas uppåt respektive 
neråt till de lägsta eller det högsta beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 51 - punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som har tillgång till den 
möjlighet som föreskrivs i artikel 20.1 kan 
tillämpa olika minskningströsklar på 
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regional nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 51 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det sammanlagda stöd som ska 
betalas ut enligt ordningen för småbrukare 
överstiger 10 % av det årliga nationella 
taket i bilaga II, ska medlemsstaterna 
tillämpa en linjär minskning på de belopp 
som ska betalas ut i enlighet med denna 
avdelning, så att den angivna procentsatsen 
efterlevs.

2. Om det sammanlagda stöd som ska 
betalas ut enligt ordningen för småbrukare 
överstiger 15 % av det årliga nationella 
taket i bilaga II, ska den berörda 
medlemsstaten tillämpa en linjär 
minskning på de belopp som ska betalas ut 
i enlighet med denna avdelning, så att den 
angivna procentsatsen efterlevs.

Or. fr

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag

(i tusental euro)
Kalenderår 2014 2015 2016 2017 2018 2019 och följande år

Belgien 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Bulgarien 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Tjeckien 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Danmark 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Tyskland 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Estland 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Irland 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Grekland 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Spanien 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Frankrike 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Italien 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
Cypern 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
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Lettland 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Litauen 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Luxemburg 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Ungern 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Nederländerna 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Österrike 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Polen 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugal 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Rumänien 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Slovenien 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovakien 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Finland 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Sverige 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Förenade 
kungariket 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774

Parlamentets ändringsförslag

2014 2015 2016 2017 2018 2019 och följande år

Belgien 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640
Bulgarien 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887
Tjeckien 891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054
Danmark 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781
Tyskland 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253
Estland 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199
Irland 1 236 214 1 235 165 1 233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939
Grekland 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710
Spanien 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451
Frankrike 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712
Italien 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268
Cypern 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362
Lettland 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695
Litauen 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307
Luxemburg 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015
Ungern 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791
Malta 5 365 5 306 5 244 5 180 5 180 5 180
Nederländerna 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897
Österrike 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183
Polen 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356
Portugal 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719
Rumänien 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237
Slovenien 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812
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Slovakien 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511
Finland 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706
Sverige 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357
Förenade 
kungariket 3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Taken i bilaga III.] [Anpassas i enlighet med 
antagandet/förkastandet av artikel 11 med 
Europaparlamentets ändrade ordalydelse.]

Or. fr

Motivering

Om artikel 11 om ett övre tak ändras, ska bilaga III ändras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Va
Förteckning över odling i enlighet med 

artikel 30
Vårvete, blandsäd av vårvete och vårråg 
eller vårspelt
Höstvete, blandsäd av höstvete och 
höstråg eller höstspelt
Durumvete
Vårråg
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Höstråg
Vårkorn
Höstkorn
Vårhavre
Hösthavre
Majs
Ris
Sorghum
Bovete, hirs eller kanariefrö
Maniok, arrow- och saleprot, 
jordärtskockor eller batater (sötpotatis)
Raps eller rybs
Solros
Sojabönor
Jordnötter
Linfrö
Andra oljeväxtfrön eller oljehaltiga 
frukter
Lusern, esparsett, klöver, lupiner, vicker, 
honungsklöver, vial eller serradelle
Ärter, kikärter, bönor, linser eller andra 
baljfrukter och baljväxtfrön
Potatis
Sockerbetor
Sockerrör
Sockermajs
Humle
Lin
Hampa
Tobak
Tomat
Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, 
purjolök eller lök av andra Allium-arter
Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och 
liknande ätbara brassica-arter
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Huvudsallat
Cikoriasallat
Morötter, rovor, rödbetor, haverrot 
(salsifi), rotselleri, rädisor eller liknande 
ätbara rotfrukter
Gurkor
Baljfrukter
Avokado
Meloner eller papayafrukter
Saffran
Timjan, basilika, citronmeliss, mynta, 
oregano, rosmarin eller salvia
Johannesbröd
Bomull

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. fr

Motivering

Eftersom ett enhetligt värde för alla medlemsstater fastställs i artikel 36, är denna bilaga inte 
längre nödvändig.



PE474.052v01-00 64/68 PR\881154SV.doc

SV

MOTIVERING

Europa lever i en exceptionell ekonomisk, finansiell och ekologisk kontext som kräver ett 
politiskt agerande på alla nivåer. Detta gäller också jordbruken och landsbygden: en djärv 
omarbetning behövs om den gemensamma politiken i fråga ska kunna besvara dagens och 
framtidens utmaningar.

Europeiska jordbrukare måste fortsättningsvis ha tillräckliga medel för att kunna trygga 
medborgarnas nödvändiga nivå av självförsörjning och därmed förse dem med tillräckligt 
med livsmedel av godtagbar kvalitet till överkomligt pris.

Detta innebär ett behov av att förlika jordbruket med en hållbar produktion och att forma det 
europeiska jordbruket i enlighet med en framtidsvision, i vilken konkurrens måste gå hand i 
hand med hållbar utveckling, och dessutom i enlighet med idén om att hållbar utveckling inte 
enbart handlar om miljöaspekten utan även om långsiktig ekonomisk och social lönsamhet för 
jordbruket som sådant. I detta avseende är övergången till ett mera miljövänligt jordbruk i 
Europa en nödvändig förutsättning för sektorns lönsamhet. 

Det europeiska jordbruket måste också förbli konkurrenskraftigt i förhållande till Europas 
huvudsakliga handelsparter som är kraftigt subventionerade och/eller är föremål för mindre 
stränga produktionsbestämmelser.

Jordbrukssektorn kan och måste spela en stor roll i att tillämpa Europa 2020-strategin i 
praktiken vad beträffar begränsning av klimatförändringen, innovation och skapande av 
arbetsplatser. Således måste särskild uppmärksamhet tilldelas landsbygden, speciellt de 
mindre gynnade, för att återuppliva dem socialt och ekonomiskt på en hållbar grund.

Den nya politiken för jordbruket och landsbygden måste basera sig på en tredelad strategi av 
“laglighet, rättvisa och effektivitet". Med andra ord måste resurserna tilldelas mål som 
skattebetalarna och samhället anser vara värdefulla, delas ut bland jordbrukare, regioner och 
medlemsstater så rättvist som möjligt och användas så effektivt som möjligt för att uppnå 
önskade resultat.

Med hänsyn till det europeiska jordbrukets mångfald, som bör bevaras, och behovet av att 
upprätthålla en gemensam lagstiftning för att genomföra utvecklingspolitik för jordbruket och 
landsbygden, måste subsidiaritetsprincipen inbegripa den rätta balansen mellan dessa 
två aspekter. Vidare, utan att förringa behovet av disciplin vid användning av allmänna medel, 
måste alla förordningar förenklas i så hög grad som möjligt.

Ifjol när parlamentet behandlade Lyon- och Dess-rapporterna gav det med stor majoritet i 
båda fallen sitt stöd åt en uppsättning allmänpolitiska riktlinjer som tillbörligt har uppskattats.

Nu när kommissionen har framfört sina lagförslag uppmanas Europaparlamentet att framföra 
sin syn på vilka huvudsakliga åtgärder och politiska verktyg som ska tillämpas för att fullfölja 
de uppsatta målen, i detta fall förslag till förordning som fastställer regler för direktstöd till 
jordbrukare enligt stödsystemet inom den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) ramverk 
som ska komplettera och samordnas med jordbrukspolitikens pelare II. 
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”Aktiva jordbrukare”
Föredragande delar åsikten att stöd från allmänheten endast bör tilldelas personer vars 
jordbruksverksamhet utgör den huvudsakliga delen eller en stor del av deras ekonomiska 
verksamhet i enlighet med de enskilda medlemsstaternas bestämmelser. Han utarbetar en lista 
över personer och verksamheter som inte kommer att anses vara berättigade att få direktstöd 
inom ramarna för GJP – det gäller t.ex. flygfält, fastighetsföretag, golfbanor, lägerområden 
och gruvföretag.

Begränsningar och progressiv nedsättning
Föredragande stöder kommissionens förslag att tillämpa en 20 % sats för nedsättning för 
delutbetalningar mellan 150 000 € och 200 000 € och en 40 % sats för delutbetalningar mellan 
200 000 € och 250 000 €. Han föreslår emellertid att satsen som tillämpas på belopp över 
250 000 € bör höjas från 70 % till 80 %. Ytterligare godkänner han begränsningen på 
300 000 €. 

Förutsatt att det kommer att bidra till att skapa och bevara arbeten på landsbygden stöder 
föredragande kommissionens förslag att löner och sociala avgifter bör avdras från de belopp 
på vilka satserna för nedsättning ska tillämpas. Kooperativ bör exkluderas från ovanstående 
åtgärd. Formeln att räkna ut direktstöd till andra former av kollektivt jordbruk bör tillåta 
fastställda värden för varje medlem individuellt, på vilka en lämplig sats för nedsättning sedan 
skulle tillämpas.

Flexibilitet mellan de två pelarna
Föredragande hävdar att stödsystemen som föreskrivs av de två GJP-pelarna bör 
sammanlänkas och ställas i en sammanhängande förbindelse. Han utvidgar möjligheterna för 
transfereringar från pelare I till pelare II förutsatt att volymen av finansiella resurser 
tillskriven någon pelare kan variera kraftigt från en medlemsstat till en annan.

På detta sätt föreslår han en valmöjlighet varmed oanvända penningmedel, tillhörande 
direktstödens miljöanpassningskomponent eller stöd till regioner påverkade av naturbetingade 
begränsningar, kan överföras från pelare I till pelare II utan nationell samfinansiering.
Medlemsstater i en mindre gynnsam finansiell position bör tillåtas att överföra upp till 20 % 
av sitt nationella anslag på samma villkor.

Den totala volymen transfereringar, uteslutande transfereringar av oanvända penningmedel 
för miljöanpassning, bör inte överstiga 20 %. 

Grundläggande stödsystem
För att underlätta tillämpningen av de nya arrangemangen för direktstöd föreslår föredragande 
att medlemsstater som har genomfört ett helt och hållet frikopplat stödsystem automatiskt bör 
inkluderas i det nya systemet. Han tycker också att jordbrukare bör vara berättigade till stöd 
under det första året om de har aktiverat åtminstone en stödrättighet 2009, 2010 eller 2011, 
och inte bara under det sistnämnda året som kommissionen föreslår.

Direktstödets miljöanpassningskomponent
Medlemsstater som ämnar förstärka direktstödets miljöanpassningskomponent ska tillåtas 
anslå mer än 30 % av deras nationella anslag för detta ändamål.
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Föredragande ökar miljöanpassningsåtgärdernas flexibilitet genom att utvidga antalet 
godtyckliga valmöjligheter och att göra systemet enklare att tillämpa. För att trygga 
flexibiliteten kan jordbrukare på detta sätt erhålla miljöanpassningsstöd genom utjämning, 
pelare II-åtgärder eller genom att anhålla om ekologisk certifiering av jordbruken; vidare 
kommer de föreslagna justeringarna att utgöra en väsentlig förenkling. 

- Nya åtgärder

(a) Regioner berörda av miljöåtgärder inom jordbruket kommer att vara berättigade i kraft av 
själva sakförhållandet till direktstödets miljöanpassningskomponent;

(b) Ekologisk certifiering av jordbruk enligt villkor som bestäms av kommissionen kommer 
att behandlas som en valmöjlighet som automatiskt berättigar till direktstödets 
miljöanpassningskomponent;

(c) Permanenta grödor, t.ex. olivlundar, vinodlingar eller fruktodlingar, kommer att vara 
berättigade till miljöanpassningsstöd om de inbegriper agronomiska metoder med mål att 
skydda eller bevara jordmånen, så som växttäcket, och upptar mer än 80 % av den totala 
berättigade ytan på gårdar på mindre än 50 hektar; arealer beväxta med permanenta grödor 
där agronomiska metoder av detta slag kommer att undantas från de bestämmelser som gäller 
för områden med ekologisk inriktning.

- Förenkling av åtgärderna som föreslagits av kommissionen

(a) Diversifiering av grödor
Jordbruk som är mellan 5 hektar och 20 hektar måste ha minst två olika grödor, varav ingen 
får täcka mer än 90 % av åkermarken. Jordbruk som är större än 20 hektar kommer, som fallet 
hittills har varit, att vara skyldiga att ha minst tre olika grödor. Ingen gröda får täcka mer än 
70 % av åkermarken och två grödor får sammantaget inte täcka mer än 95 %.

Denna skyldighet kommer inte att gälla jordbruk som är mindre än 50 hektar om 80 % av den 
bidragsberättigade jordbruksarealen är täckt av permanent gräsmark, historisk betesmark eller 
permanenta grödor. 

(b) Permanent gräsmark
Definitionen av permanent gräsmark har utvidgats att inbegripa historiska betesmarker som är 
likvärdiga till den utsträckningen att de är likaledes permanenta och förknippade med 
extensivt lantbruk. 

(c) Områden med ekologisk inriktning
Kommissionen föreslår att 7 % av jordbrukets bidragsberättigade areal bör reserveras för 
upprättande av område med ekologisk inriktning. Föredragande föreslår att dessa 
bestämmelser begränsas till jordbruk som är större än 20 hektar. Han föreslår också att när ett 
område med ekologisk inriktning ligger intill ett liknande område på ett intilliggande jordbruk 
bör andelen av bidragsberättigad areal för detta ändamål minskas i vardera fallen från 7 % till 
5 %. Slutligen tycker han att marker beväxta med kvävebindande grödor bör räknas till den 
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nödvändiga andelen för områden med ekologisk inriktning. 

Unga jordbrukare
Föredragande föreslår att höjningen på 25 % i stödrättigheter för unga jordbrukare bör 
begränsas till 50 hektar i alla medlemsstater.  

Kopplat stöd
Föredragande tillägger sysselsättning till kommissionens förslag till villkor för berättigande 
till kopplat stöd. 

Med hänsyn till att jordbrukets fortsatta överlevnad är av vital betydelse i vissa delar av 
Europa föreslår föredragande att de särskilda stödrättigheterna kvarstår.

Vidare tycker han att medlemsstaterna bör tillåtas att bestämma andelen för det nationella 
taket som ska användas för att finansiera kopplat stöd före den 1 augusti varje år och inte bara 
2013 och 2016 som kommissionen föreslår.

”System för småbrukare”
Med hänsyn till att småbrukares position varierar stort från en medlemsstat till en annan 
föreslår föredragande att detta system ska vara frivilligt. Däremot föreslår han att det årliga 
stödet enligt systemet inte får överskrida det nationella genomsnittet med mer än 25 %, i 
stället för 15 % som kommissionen har föreslagit. Dessutom tycker han att det belopp som 
motsvarar det genomsnittliga nationella stödet per hektar bör multipliceras med 5 och inte 
med 3, och att det maximala beloppet per jordbrukare inte får vara högre än 1 500 €, i motsats 
till 1 000 € som kommissionen har föreslagit. 

Nationella tak
Den nya struktur som kommissionen föreslår för GJP är ämnad för kort- och medellångsiktig 
konvergens gällande stöd bland jordbrukare, regioner och medlemsstater. Kommissionens 
förslag går däremot mycket längre när det gäller konvergens av stöd inom en medlemsstat än 
det gör då det gäller konvergens bland medlemsstaterna. Beträffande det första fallet 
uppmanar kommissionen till att alla stöd inom ett land eller en region ska jämställas före 
2019: med andra ord borde variationen vara 0 %. Å andra sidan sträcker sig dess föreslagna 
tilldelning av finansiella anslag till medlemsländer från 57 % över EU 27-genomsnittet till 
47 % under genomsnittet (exklusive Malta). Den totala variationen överskrider sålunda 
100 %.

För att främja en större konvergens mellan de två satserna uppmuntrar föredragande till ett 
frivilligt arrangemang för att mildra den interna konvergensprocessen och till ett annat för att 
påskynda – om än obetydligt – konvergens bland medlemsstaterna.  

Följaktligen föreslår föredragande att konvergenspunkten för den genomsnittliga stödnivån 
per medlemsstat, i euro per hektar, ska vara den verkliga genomsnittliga stödnivån och inte 
90 % av genomsnittet som kommissionen föreslår. Han vidhåller sålunda att medlemsstater 
som är 70 % under EU-genomsnittet bör ta igen 30 % av skillnaden; de som har ett totalvärde 
mellan 70 % och 80 % av genomsnittet bör ta igen 25 % av skillnaden; och de som ligger 
mellan 80 % och genomsnittsnivån bör ta igen 10 % av skillnaden. En medlemsstat får under 
inga omständigheter ligga under 65 % av EU-genomsnittet. De bidrag som krävs för denna 
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process bör tillhandahållas, i lämpliga proportioner, av de medlemsstater som ligger över EU 
27-genomsnittet; och det skulle finnas en garanti för att mekanismen, om den genomfördes, 
inte skulle föra någon av dem under genomsnittet. 

Konvergens av stöd inom en medlemsstat eller region 
I en del medlemsstater kan en skarp minskning av stödet inom en kort tidsperiod äventyra 
många jordbruks lönsamhet och leda till allvarliga ekonomiska, sociala och ekologiska 
följder. För att lindra denna eventuella skadliga inverkan kommer medlemsstaterna att tillåtas 
begränsa stödkonvergensen inom en variationsgrad på 20 % jämfört med genomsnittet, och 
begränsa individuella nedsättningar av grundläggande stöd till maximalt 30 % under perioden 
2014 till 2019. 

Denna rapport är baserad på det totala finansiella beloppet för GJP som kommissionen har 
föreslagit inom den framtida fleråriga budgetramen. Om grundläggande ändringar görs till 
förslaget bör innehållet i rapporten revideras. 


