
PR\894822SV.doc PE483.834v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

2011/0288(COD)

30.5.2012

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Giovanni La Via



PE483.834v01-00 2/59 PR\894822SV.doc

SV
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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 finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0628),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0341/2011),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 8 mars 20122,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande 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 regional utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för 
utveckling och budgetutskottet (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet framhåller att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget 
endast är vägledande för den lagstiftande myndigheten och inte kan avgöras innan en 
överenskommelse uppnåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för 
perioden 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, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning ska i 
förekommande fall innehålla undantag 
för force majeure eller exceptionella 
omständigheter. I samband med 
förordningar som avser jordbruk ska 
begreppet force majeure tolkas mot 
bakgrund av domstolens rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Förutom förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 bör mer detaljerade 
bestämmelser fastställas i denna 
förordning för att hantera oegentligheter 
på den gemensamma jordbrukspolitikens 
område. En stödmottagare som får stöd 
utan att kriterierna för att få stöd eller de 
åtaganden som följer med villkoren för att 
få stöd uppfylls ska anses ha erhållit en 
förmån på ett otillbörligt sätt. Sådana 
förmåner ska dras in i enlighet med 
artikel 4 i förordning (EG, Euratom) 
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nr 2988/95. För att motverka att 
stödmottagare inte uppfyller kriterierna 
bör man tillämpa administrativa påföljder 
i den mening som avses i artikel 5 i 
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, 
genom att stödet minskas eller att man 
utesluts från stöd, särskilt i situationer där 
det gäller avsiktliga oegentligheter eller 
oegentligheter orsakade av försumlighet. 
Dessa administrativa påföljder kan 
påverka stöd för vilket kriterierna eller de 
åtaganden som följer med villkoren för att 
få stöd är uppfyllda. När det gäller 
oegentligheter som avser avdelning II 
kapitel 2 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
(direktstöd) är det emellertid viktigt att 
summan av alla indragna betalningar och 
minskningar av stöd inte överstiger den 
betalning som avses i det kapitlet.

Or. en

Motivering

Kopplingen mellan förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och artikel 65 i denna förordning 
bör förklaras.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(53) Medlemsstaterna måste fullt ut 
genomföra de föreskrivna 
verksamhetskraven för att dessa helt ska 
integreras i jordbruksföretagens drift och 
för att säkerställa nödvändig 
likabehandling av jordbrukare. 
Kommissionen bör utfärda riktlinjer om 
tolkningen av reglerna för identifiering 
och registrering av djur i syfte att tillämpa 
tvärvillkor. Dessa riktlinjer bör i 
tillämpliga fall säkerställa flexibilitet för 
enskilda gårdar så att man uppnår den 
nödvändiga balansen mellan att slå vakt 
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om andan i lagstiftningen och att tillämpa 
proportionella administrativa påföljder 
endast i de fall brott mot bestämmelserna 
direkt och otvetydigt kan tillskrivas
stödmottagarna, särskilt när det gäller 
upprepade fall av haverier i den använda
tekniken.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning gäller de definitioner 
av jordbrukare, jordbruksverksamhet,
jordbruksareal och jordbruksföretag som 
fastställs i artikel 4 i förordning 
(EU) xxx/xxx[DP], om inte annat följer av 
denna förordning.

1. I denna förordning gäller de definitioner 
av jordbrukare, jordbruksverksamhet och
jordbruksareal som fastställs i artikel 4 i 
förordning (EU) xxx/xxx[DP].

Or. it

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för avdelning VI, i enlighet 
med vad som fastställs i artikel 91.3, ska 
definitionen av ”jordbruksföretag” som 
fastställs i artikel 4 i förordning 
(EU) xxx/xxx[DP] gälla i denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning menas med 
”sektorslagstiftningen inom jordbruket” 
en tillämplig akt som har antagits på 
grundval av artikel 43 i fördraget inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt i tillämpliga fall 
en delegerad akt eller genomförandeakt 
som har antagits på grundval av de 
akterna.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Force majeure och exceptionella 
omständigheter, som används i denna 
förordning i samband med förordning (EU) 
xxx/xxx[DP], förordning (EU) 
xxx/xxx[sCMO] och förordning (EU) 
xxx/xxx[RD], får i synnerhet godkännas i 
fall som

2. Till exempel force majeure och 
exceptionella omständigheter, som används 
i denna förordning i samband med 
förordning (EU) xxx/xxx[DP], förordning 
(EU) xxx/xxx[sCMO] och förordning (EU) 
xxx/xxx[RD], får i synnerhet godkännas 
bland annat i fall som

Or. it
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) en växtsjukdom som drabbar hela 
stödmottagarens odlingsegendom eller en 
del av denna,

Or. it

Motivering

Trots att det föreslås en ”öppen” förteckning, som ska bedömas i varje enskilt fall, finns det 
ingen hänvisning till ett sådant scenario trots att detta tyvärr är något som drabbar 
jordbruksföretagen ofta.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbetalande organ ska vara särskilda 1. Utbetalande organ ska vara särskilda 
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myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och kontrollera 
de utgifter som avses i artikel 4.1 och 
artikel 5.

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

Or. it

Motivering

Det utbetalande organ som har godkänts måste förvalta båda pelarna. Det aktuella 
förvaltningssystemet har inte effektiviserat utbetalningarna av stöd.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De utbetalande organens skyldigheter 
när det gäller offentliga åtgärder samt 
innehållet i deras förvaltnings- och 
kontrollansvar.

Or. it

Motivering

De utbetalande organens skyldigheter och deras ansvarsområde bör fastställas genom 
delegerade akter och inte genomförandeakter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

De utbetalande organens skyldigheter och deras ansvarsområde bör fastställas genom 
delegerade akter och inte genomförandeakter.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 med avseende på antagandet 
av regler rörande de attesterande organens 
status, de särskilda uppgifter, inbegripet 
kontroller, som organen ska genomföra 
samt även de certifikat och rapporter, 
tillsammans med medföljande handlingar, 
som dessa organ ska upprätta.
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Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Rådgivningsverksamhet får även bedrivas av privata organ, som inom ramen för ”horisontell 
subsidiaritet” och tillsammans med offentliga myndigheter bedriver verksamhet som rör stöd 
ur den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it
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Motivering

Denna del bör vara valfri. Den flyttas därför till punkt 3.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) hållbar utveckling av 
jordbruksföretags ekonomiska 
verksamhet i linje med alla de åtgärder 
som föreslås inom programmen för 
landsbygdens utveckling, inbegripet 
modernisering av jordbruksföretagen, 
strävan efter konkurrenskraft, integrering 
av distributionskedjan, innovation och 
marknadsorientering,

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra rådgivningsverksamheten eftersom den behövs för att man ska 
kunna uppnå målen i den gemensamma jordbrukspolitiken – särskilt de mål som föreslås 
inom ramen för programmen för landsbygdens utveckling. Utvecklingen av rådgivningen 
måste beaktas inom ramen för utvidgningen av den s.k. kunskapsekonomin (forskning –
rådgivning – utbildning – marknad), men framförallt måste man komma ifrån föreställningen 
att den är direkt knuten till tvärvillkoren och de obligatoriska åtgärderna om den ska kunna 
stödja de mest ambitiösa och innovativa målen i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Denna del bör vara valfri. Den flyttas därför till punkt 3.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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rådgivarna inom jordbruksrådgivningen har 
lämpliga kvalifikationer och får 
regelbunden utbildning.

rådgivarna inom jordbruksrådgivningen har 
lämpliga kvalifikationer och får 
regelbunden och lämplig fortbildning.

Or. it

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga nationella myndigheten 
ska förse stödmottagaren med en tillämplig 
förteckning över utsedda organ, i 
elektronisk form när så är lämpligt.

3. Den behöriga nationella myndigheten 
ska förse den potentiella stödmottagaren 
med en tillämplig förteckning över utvalda
organ, i elektronisk form när så är lämpligt.

Or. it

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Alltför omfattande tillämpningsområde, vilket innebär en förväxlingsrisk med de delegerade 
akter som avses i artikel 8.1.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som finansieras i enlighet med 
artikel 6 c ska syfta till att ge 

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

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

Or. it

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla rättsakter som kommissionen föreslår 
och som antas av Europaparlamentet och 
rådet, rådet eller kommissionen och som 
har inverkan på EGFJ-budgeten ska vara 
förenliga med det belopp som avses i 
artikel 16.

Alla rättsakter som kommissionen föreslår 
och som antas av Europaparlamentet och 
rådet, rådet eller kommissionen och som 
har inverkan på EGFJ-budgeten måste vara 
förenliga med det belopp som avses i 
artikel 16.

Or. it

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter ett förslag som kommissionen ska 
lägga fram senast den 31 mars det 
kalenderår som justeringen i punkt 1 ska 
gälla, ska rådet senast den 30 juni samma 

2. Efter ett förslag som kommissionen ska 
lägga fram senast den 31 mars det 
kalenderår som justeringen i punkt 1 ska 
gälla, ska rådet och Europaparlamentet
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kalenderår fastställa justeringen. senast den 30 juni samma kalenderår 
fastställa justeringen.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en justeringsgrad inte fastställts 
den 30 juni ska kommissionen göra detta 
genom en genomförandeakt och utan 
dröjsmål informera rådet om att detta 
gjorts. En sådan genomförandeakt ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 112.2.

3. Om en justeringsgrad inte fastställts 
den 30 juni ska kommissionen göra detta 
genom en genomförandeakt och utan 
dröjsmål informera rådet och 
Europaparlamentet om att detta gjorts. En 
sådan genomförandeakt ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 112.2.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Innan det förslag som avses i punkt 2 
läggs fram ska kommissionen undersöka 
om villkoren är uppfyllda för att använda 
den reserv för kriser i jordbrukssektorn 
som avses i punkt 14 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och om sund ekonomisk 
förvaltning och, om så är fallet, ska 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
detta.

Or. it

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att budgetdisciplin inte används som ett substitut 
för reserven för kriser när extraordinär marknadsutveckling leder till ökade förväntade 
utgifter för de åtgärder som avses i artikel 159 i förordningen om en samlad 
marknadsordning.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det då budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas en risk för att det 

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

belopp som avses i artikel 16 för budgetår 
N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet föreslå de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att detta belopp inte överskrids.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Detta är i linje med ståndpunkten från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-0209/2011 av den 25 maj 2011) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget. 
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 
artiklarna 29 och 30 i förordning (EU) 
nr RD/xxx får utgifter som finansieras 
genom EJFLU inte beviljas någon annan 
finansiering genom EU:s budget.

Or. it

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Detta är i linje med ståndpunkten från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-0209/2011 av den 25 maj 2011) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget. 
Denna princip är viktig för att inte straffa de stater som har en federalistisk statsförvaltning 
eftersom de ges möjligheten att tillämpa bestämmelsen om automatiskt återtagande av medel i 
syfte att påskynda och förenkla förfarandena.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I de fall sektorslagstiftningen inom 
jordbruket kräver att medlemsstaterna 
inom en specifik tidsperiod ska lämna 
information om antalet kontroller som 
utförts enligt artikel 61 och resultaten av 
dessa och i de fall en medlemsstat lämnar 
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kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

in uppgifterna för sent, får kommissionen, i 
enlighet med proportionalitetsprincipen, 
med beaktande av förseningens längd och 
i enlighet med de närmare bestämmelser 
som den har antagit i enlighet med
artikel 48.5, ställa in de månadsbetalningar 
som avses i artikel 18 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 35 för vilka de relevanta statistiska 
uppgifterna inte har lämnats in i tid.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, 
objektiv och heltäckande information, både 
inom och utanför unionen, för att ge en 
samlad bild av denna politik.

Den måste erbjuda enhetlig, objektiv och 
heltäckande information, både inom och 
utanför unionen, för att ge en pålitlig och
samlad bild av denna politik.

Or. it

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
uppgifter om den skyldighet som föreskrivs 
i artikel 46 samt även de särskilda villkor 
som gäller för de uppgifter som ska 
bokföras i de utbetalande organens 
räkenskaper. Dessa 
genomförandeåtgärder ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 112.3.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 med avseende på närmare 
uppgifter om den skyldighet som föreskrivs 
i artikel 46 samt även de särskilda villkor 
som gäller för de uppgifter som ska 
bokföras i de utbetalande organens 
räkenskaper.
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Or. it

Motivering

Den skyldighet som fastställs i artikel 46 bör kompletteras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 med avseende på antagandet 
av ytterligare regler om den 
dröjsmålsränta som medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 42.2 ska betala till 
stödmottagarna.

Or. it

Motivering

Den skyldighet som fastställs i artikel 42.2 bör kompletteras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Den skyldighet som fastställs i artikel 42.2 bör kompletteras genom delegerade akter. Detta 
led flyttas till artikel 48.6a (ny) – delegerad akt.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 51 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 52 – stycke 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa regler 
rörande

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

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) villkoren för att lagra de elektroniska 
verifikationer som avses i artikel 51, 
inbegripet i vilken form och hur länge 
verifikationerna ska lagras.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 52 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

På detta sätt får förlikningsorganet mer tyngd i samband med förfarandet för kontroll av 
överensstämmelsen.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa regler för
genomförandet av

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 som fastställer mål för de olika 
faserna av förfarandet för 
räkenskapsavslutning, de olika 
inblandade parternas roller och 
åligganden samt regler för

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 

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

eller liknande dokument, eller i 
tillämpliga fall från det att en sådan 
rapport eller liknande dokument har 
mottagits av det utbetalande organet eller 
av organet som ansvarar för 
indrivningen. Motsvarande belopp ska 
samtidigt registreras i det utbetalande 
organets liggare över fordringar.

Or. en

Motivering

Begreppet ”första tecknet” är mycket allmänt och riskerar att medföra svårigheter i samband 
med tillämpningen.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 57 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inrätta effektiva 
förvaltnings- och kontrollsystem för att 
försäkra sig om att lagstiftningen som styr 

2. Medlemsstaterna ska inrätta effektiva, 
proportionella och riskbaserade
förvaltnings- och kontrollsystem för att 
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unionens stödordningar följs. försäkra sig om att lagstiftningen som styr 
unionens stödordningar följs.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 60 — punkt 4 — stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att säkerställa att målen i punkterna 1 
och 2 i denna artikel uppnås på ett korrekt 
och effektivt sätt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 111, som fastställer 
specifika skyldigheter för 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

För att respektera 
proportionalitetsprincipen vid 
kontrollerna måste man ta hänsyn till 
följande:
– Transaktionernas finansiella
dimension.
– De fördelaktiga resultaten från tidigare 
revisioner av förvaltnings- och 
kontrollsystemen.
– Tillförlitligheten hos de nationella 
myndigheter som ansvarar för 
kontrollerna.
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–  Den frivilliga användningen av
förvaltningssystem som är certifierade 
enligt godkända internationella 
standarder.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att fastställa några faktorer som måste beaktas för att säkerställa att 
kontrollerna är proportionerliga.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får reducera antalet 
kontroller på plats när felfrekvensen 
ligger på en acceptabel nivå och de 
tillämpade förvaltnings- och 
kontrollsystem fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Kommissionen ska 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 som fastställer de närmare 
villkor och regler som medlemsstaterna 
ska tillämpa. Dessutom ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 som fastställer 
regler om det minsta antalet kontroller på 
plats som krävs för att riskerna ska kunna 
hanteras effektivt samt de förhållanden 
som medför att medlemsstaterna tvingas 
öka antalet sådana kontroller.

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att försäkra sig om att kontrollerna 
utförs korrekt och effektivt samt att 
kontrollen av villkoren för stödberättigande 
genomförs på ett effektivt, konsekvent och 
icke-diskriminerande sätt som skyddar 
unionens finansiella intressen ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 111 
rörande situationer när stödmottagare 
eller av dem utsedda representanter 
förhindrar att kontroller genomförs.

1. För att försäkra sig om att kontrollerna 
utförs korrekt och effektivt samt att 
kontrollen av villkoren för stödberättigande 
genomförs på ett effektivt, konsekvent och 
icke-diskriminerande sätt som skyddar 
unionens finansiella intressen ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 111 
rörande särskilt följande: 

(a) Reglerna för de situationer där 
stödmottagare eller av dem utsedda 
representanter förhindrar att kontroller 
genomförs.
(b) Reglerna om de administrativa 
kontroller och kontroller på plats som 
medlemsstaterna ska utföra som ska 
omfatta en lämplig och proportionell 
riskbaserad metod, med hänsyn till de 
skyldigheter, åtaganden och kriterier för 
stödberättigande som följer av 
tillämpningen av unionslagstiftningen.
(c) Reglerna och metoderna för 
rapportering om kontroller som utförts 
samt resultaten av dessa.
(d) Reglerna för valet av de myndigheter 
som har ansvaret för att genomföra 
överensstämmelsekontrollerna och för 
vilket innehåll, vilken frekvens och vilket 
handelsled dessa kontroller ska gälla.
(e) Reglerna för införande av ytterligare 
krav när det gäller tullförfaranden, 
särskilt så som de fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 450/2008, om det 
krävs för att systemet ska kunna förvaltas 
korrekt.
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(f) När det gäller hampa som avses i 
artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], reglerna om särskilda 
kontrollåtgärder och metoder för 
bestämning av halterna av 
tetrahydrokannabinol.
(g) När det gäller bomull som avses i 
artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], systemet för kontroller av de 
godkända branschorganisationerna.
(h) När det gäller vin som avses i 
förordning (EU) nr sCMO/xxx, reglerna 
för mätning av arealer och för kontroller 
samt regler för de särskilda finansiella 
förfarandena för att förbättra 
kontrollerna.
(i) De tester och metoder som ska 
tillämpas för att fastställa om produkter 
ska omfattas av offentlig intervention och 
privat lagring samt även användning av 
anbudsförfaranden, för båda.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 64 — punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de regler som 
krävs för att säkra att detta kapitel 
tillämpas enhetligt i unionen. Sådana 
regler kan framför allt gälla
(a) regler om de administrativa och 
fysiska kontroller som medlemsstaterna 
ska utföra med hänsyn till de skyldigheter, 
åtaganden och kriterier för 
stödberättigande som följer av 
tillämpningen av unionslagstiftningen,
(b) regler om det minsta antalet fysiska 
kontroller som krävs för att riskerna ska 

utgår
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hanteras effektivt, samt även de villkor 
som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller 
göra färre kontroller i det fall 
medlemsstaten har ett väl fungerande 
kontrollsystem och godtagbara 
felfrekvenser,
(c) regler och metoder för rapportering 
om kontroller som utförts samt resultaten 
av dessa,
(d) de myndigheter som har ansvaret för 
att genomföra 
överensstämmelsekontrollerna och för 
vilket innehåll, vilken frekvens och vilket 
handelsled dessa kontroller ska gälla,
(e) regler om införande av ytterligare krav 
när det gäller tullförfarandena, särskilt så 
som de fastställs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 450/2008, 
om det av särskilda skäl krävs för att 
systemet ska kunna förvaltas korrekt,
(f) när det gäller hampa som avses i 
artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], regler om särskilda kontrollåtgärder 
och metoder för bestämning av halterna 
av tetrahydrokannabinol,
(g) när det gäller bomull som avses i 
artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx 
[DP], ett system för kontroller av de 
godkända branschorganisationerna,
(h) när det gäller vin som avses i 
förordning (EU) nr sCMO/xxx, regler om 
mätningen av arealer och om kontroller 
samt regler för de särskilda finansiella 
förfarandena för att förbättra 
kontrollerna,
(i) de tester och metoder som ska 
tillämpas för att fastställa om produkter 
ska omfattas av offentlig intervention och 
privat lagring samt även användning av 
anbudsförfaranden, både för offentlig 
intervention och privat lagring.
De genomförandeakter som föreskrivs i 
första stycket ska antas i enlighet med det 
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granskningsförfarande som avses i artikel 
112.3 eller i motsvarande artikel i 
förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], 
förordning (EU) nr xxx/xxx[RD] 
respektive förordning (EU) nr 
xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt om villkoren för stödberättigande 
inte uppfylls avseende enheter som kan 
räknas såsom hektar land eller antal djur 
ska stödet dras in helt för de enheter för 
vilka villkoren för stödberättigande inte 
uppfylls.

Or. en
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När stödet är kopplat till fullgörandet 
av specifika åtaganden och om det 
upptäcks att en stödmottagare inte fullgör 
dessa åtaganden ska motsvarande stöd, 
helt eller delvis, dras in. 

Or. en

Motivering

Punkt 1 delas upp i två punkter, en som avser fall då ”villkoren för stödberättigande” inte 
uppfylls och en som avser fall då ”åtagandena” inte fullgörs eftersom konsekvenserna bör 
vara olika i de olika fallen. 

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om en lagstiftningsakt i den mening 
som avses i artikel 289.3 i fördraget – i 
tillämpliga fall underställd närmare 
bestämmelser som fastställs i delegerade 
akter – så föreskriver ska medlemsstaterna 
också tillämpa administrativa påföljder i 
form av minskningar eller uteslutande av 
det stöd eller en del av det stöd som 
beviljats eller som ska beviljas under 
beaktande av vilka kriterier för 
stödberättigande eller åtaganden som inte 
har uppfyllts. 

Or. en

Motivering

Det bör specificeras att principen att tillämpa påföljder endast kan fastställas i 
lagstiftningsakter (en term som enligt artikel 289.3 i fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt endast omfattar akter som har antagits i enlighet med det ordinarie eller 
lagstiftningsförfarandet eller ett särskilt lagstiftningsförfarande) och närmare bestämmelser 
för tillämpningen av de påföljderna kan i ett senare skede fastställas genom 
genomförandeakter eller delegerade akter.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Dessa administrativa påföljder får 
sträcka sig ända till fullständig uteslutning 
från en eller flera stödordningar eller 
stödåtgärder under ett eller flera 
kalenderår.

Or. en

Motivering

Proportionalitetsprincipen (påföljder som överensstämmer med överträdelsens allvar etc.) 
ska inte endast gälla de påföljder som åläggs enligt punkt 2 men också när det gäller den 
indragning som avses i punkt 1a. 

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De belopp som berörs av indragningen 
och av de administrativa påföljderna i de 
föregående punkterna ska drivas in till 
fullo.

Or. en
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Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1a och av de administrativa 
påföljderna enligt punkt 2 ska avpassas 
med hänsyn till den upptäckta 
överträdelsens allvar, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 65a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65a
Indragningar och minskningar av stöd för 

jordbruksmetoder som har en gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

Utan hinder av vad som sägs i artikel 65 
ska summan av de indragningar och 
minskningar som tillämpas enligt den 
artikeln som ett resultat av att de 
åtaganden som avses i avdelning III 
kapitel 2 i förordning ... (direktstöd) inte 
uppfylls inte överstiga summan av den 
betalning som avses i det kapitlet.

Or. en

Motivering

Det gröna stöd som avses i avdelning III kapitel 2 i förordningen om direktstöd bör klart och 
tydligt skiljas från det grundläggande stödet. De närmare bestämmelserna om minskningar 
och indragningar avseende grönt stöd bör inte leda till en faktisk procentuell ökning av 
finansieringen som är avsatt till det stödet. Därför bör det inte påverka det grundläggande 
stödet att kraven på miljöanpassning inte uppfylls.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1– led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Inställande av rätten att få stöd enligt en 
stödordning, uteslutande och inställande av 
utbetalning eller ett avdrag på stöden, 
utbetalningarna eller bidragen eller någon 
annan påföljd, särskilt om tidsfrister inte 
har hållits, produkten, storleken eller 
kvantiteten inte överensstämmer med 
tillämpningen, utvärderingen av ett 
program inte har gjorts eller information 
inte har lämnats, är felaktig eller inte har 
lämnats i tid;

a) Inställande av rätten att få stöd enligt en 
stödordning, uteslutande och inställande av 
utbetalning eller ett avdrag på stöden, 
utbetalningarna eller bidragen om 
tidsfrister inte har hållits, produkten, 
storleken eller kvantiteten inte 
överensstämmer med tillämpningen, 
utvärderingen av ett program inte har gjorts 
eller information inte har lämnats, är 
felaktig eller inte har lämnats i tid.

Or. en

Motivering

De typer av tillämpliga påföljder och de typer av överträdelser som omfattas bör fastställas i 
lagstiftningsakter och listan som ska införas i delegerade akter bör inte lämnas öppen.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Återkallande eller tillfälligt upphävande 
av ett godkännande eller ett erkännande, 
särskilt när en aktör, 
producentorganisation, sammanslutning av 
producentorganisationer, producentgrupp 
eller branschorganisation inte följer, eller 
inte längre uppfyller, de krav som gäller, 
inbegripet om de inte lämnar de 
anmälningar som krävs.

g) Återkallande eller tillfälligt upphävande 
av ett godkännande eller ett erkännande när 
en aktör, producentorganisation, 
sammanslutning av 
producentorganisationer, producentgrupp 
eller branschorganisation inte följer, eller 
inte längre uppfyller, de krav som gäller, 
inbegripet om de inte lämnar de 
anmälningar som krävs. 

Or. en
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Motivering

De typer av tillämpliga påföljder och de typer av överträdelser som har avhandlats bör 
fastställas i lagstiftningsakter och listan som ska införas i delegerade akter bör inte lämnas 
öppen.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Regler och förfaranden för indrivning 
av felaktiga utbetalningar till följd av 
tillämpningen av relevant lagstiftning.

b) Förfaranden för indrivning av felaktiga 
utbetalningar till följd av tillämpningen av 
relevant lagstiftning.

Or. en

Motivering

Omfattningen av genomförandeakterna bör vara precist definierad för att undvika 
överlappning med delegerade akter som antas enligt punkt 1.
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Ändringsförslag 78

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska utnyttja tekniken 
till fullo när de inrättar sina integrerade 
system, särskilt i samband med kontroller 
av tvärvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 79

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan besluta att en 
stödansökan eller ett stödanspråk som 
uppfyller de krav som fastställs i punkt 1 
ska vara giltiga under ett antal år 
förutsatt att de berörda stödmottagarna är 
skyldiga att rapportera förändringar i den 
information som de ursprungligen
lämnade in. Den fleråriga ansökan ska 
endast vara giltig tillsammans med en 
årlig bekräftelse från stödmottagaren i 
form av en anmälan om deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, 
via de utbetalande organen eller av dessa 
bemyndigade organ, utföra administrativa 

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

kontroller av stödansökningarna för att 
verifiera att villkoren för stödberättigande 
är uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats, vars 
syfte ska vara att övervaka nivån av 
inneboende risk och vars antal ska 
justeras i enlighet med de inneboende 
riskerna och kontrollriskerna.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För kontrollerna på plats ska 
medlemsstaterna upprätta en urvalsplan 
över slumpmässigt utvalda stödmottagare
som möjliggör att man främst 
koncentrerar sig på högriskanspråk.

Or. en

Motivering

I enlighet med formuleringen i artikel 74 bör det i denna punkt hänvisas till mottagare 
snarare än till ”jordbruksföretag och/eller stödmottagare”.

Ändringsförslag 82

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Jordbrukare i många länder måste ofta ändra sina planer för när de ska så, bland annat på 
grund av klimatförhållandena. Detta betyder att kontrollerna kan påbörjas ganska sent, och 
även avslutas ganska sent. Sena betalningar skapar allvarliga svårigheter för 
stödmottagarna. 

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen får vid exceptionella 
omständigheter och om det är möjligt ur 
budgetsynpunkt på en eller flera 
medlemsstaters begäran bevilja förskott 
även före den 16 oktober.

Or. it

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Regler avseende användandet av 
teknik när man inrättar det integrerade 
systemet för att se till att systemen 
optimeras. 



PR\894822SV.doc 49/59 PE483.834v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överträdelsen beror på en åtgärd eller en 
försummelse som direkt kan anses bero på 
den berörda stödmottagaren,

a) överträdelsen beror på en åtgärd eller en 
försummelse som direkt och otvetydigt kan 
anses bero på den berörda stödmottagaren,

Or. en

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får inrätta ett 
varningssystem där de berörda 
stödmottagarna får ett första varningsbrev 
så att de kan åtgärda ett fel innan de 
åläggs en administrativ påföljd. Ett sådant 
varningssystem ska endast tillämpas på en 
första överträdelse som inte anses vara
allvarlig. Konsekvenserna av ett sådant 
system ska begränsas till att 
stödmottagaren hålls ansvarig för 
överträdelsen. Varningsbrev ska 
systematiskt följas av lämpliga kontroller 
för att verifiera att överträdelsen har 
upphört.

Or. en
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Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 97 ska tekniskt haveri i systemen 
för identifiering och registrering av djur 
som avses i bilaga II, SMR 7 och SMR 8 
inte anses vara en överträdelse som kan 
hänföras till stödmottagaren och ska inte 
leda till att denne påförs en administrativ 
påföljd. 

Or. en

Motivering

Med beaktande av att det elektroniska identifieringssystemet kan visa fel, måste detta tas i 
beaktande när man fastställer påföljder för jordbrukare. Jordbrukare ska inte bestraffas för 
tekniska missöden som är utanför deras kontroll. 

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. it

Motivering

På detta område, med undantag av de obligatoriska aspekter som tillämpas av 
medlemsstaterna, är det däremot nödvändigt att ingripa i framtiden för att harmonisera dessa 
områden på EU-nivå genom det ordinarie förfarandet.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

På detta område, med undantag av de obligatoriska aspekter som tillämpas av 
medlemsstaterna, är det däremot nödvändigt att ingripa i framtiden för att harmonisera dessa 
områden på EU-nivå genom det ordinarie förfarandet.
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga administrations- och 
kontrollsystem för att säkerställa att 
reglerna om tvärvillkor följs.

Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga administrations- och 
kontrollsystem för att säkerställa att 
reglerna om tvärvillkor följs och ska 
definiera en uppsättning verifierbara krav 
och standarder som ska tillämpas på 
gårdsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om en 
stödmottagare fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna avdelning. Vid dessa 
kontroller ska medlemsstaterna främst 
inrikta sig på anspråken med de största 
riskerna enligt proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 
ska tillämpas när reglerna för tvärvillkor 
inte följs vid någon tidpunkt under ett givet 
kalenderår (nedan kallat kalenderåret i 

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

fråga), och överträdelsen beror på en åtgärd 
eller en försummelse som direkt och 
otvetydigt kan anses bero på den 
stödmottagare som lämnade in stödansökan 
eller stödanspråket för kalenderåret i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Att behålla uttrycket ”avsiktliga överträdelser” innebär problem vid kontrollen av 
överträdelser eftersom avsiktligheten inte är objektivt bevisbar.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, besluta om åtgärder 
för att skydda tillämpningen av 
unionslagstiftningen om exceptionella 
monetära förfaringssätt avseende en 
nationell valuta riskerar att äventyra den.
Sådana åtgärder får där så krävs avvika 
från befintliga regler.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 med avseende på antagandet 
av åtgärder för att skydda tillämpningen av 
unionslagstiftningen om exceptionella 
monetära förfaringssätt avseende en 
nationell valuta riskerar att äventyra den.
Sådana åtgärder får där så krävs avvika 
från befintliga regler.

Or. it

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och i synnerhet

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

de direktstöd som föreskrivs i förordning 
(EU) nr DP/xxx,

(a) de direktstöd som föreskrivs i 
förordning (EU) nr DP/xxx, 

de marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx,

(b) de marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx,

de åtgärder för landsbygdsutveckling som 
föreskrivs i förordning (EU) nr RD/xxx 
och

(c) de åtgärder för landsbygdsutveckling 
som föreskrivs i förordning 
(EU) nr RD/xxx,
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tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.

(d) tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning. 

Effekten av de åtgärder inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
avses i punkt 1 ska mätas i förhållande till 
följande mål:
(a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet och prisstabilitet.
(b) Hållbar förvaltning av naturresurser 
och klimatåtgärder, med fokus på utsläpp 
av växthusgaser, biologisk mångfald, 
mark och vatten.
(c) Balanserad territoriell utveckling, med 
fokus på sysselsättningen på landsbygden, 
tillväxt och fattigdom i 
landsbygdsområden.
För att säkerställa att denna punkt 
tillämpas effektivt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 111, med avseende på 
systemets innehåll och uppbyggnad, 
inbegripet uppsättningen indikatorer och 
metoder för att beräkna dessa. 

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera en effektivt 
funktionsmätning ska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 med avseende på systemets 
innehåll och uppbyggnad.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet och prisstabilitet.
b) Hållbar förvaltning av naturresurser 
och klimatåtgärder, med fokus på utsläpp 
av växthusgaser, biologisk mångfald, 
mark och vatten.
c) Balanserad territoriell utveckling, med 
fokus på sysselsättningen på landsbygden, 
tillväxt och fattigdom i 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. en
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Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare.

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod.

Or. en

Motivering

Det krävs välplanerade fleråriga åtgärder för att förhindra spridningen av invaderande arter, 
vilket är väldigt kostsamt. Åtgärder för att förhindra sådan spridning bör vara berättigade till
stöd inom ramen för åtgärder för landsbygdens utveckling. Det är viktigt att tillåta detta
eftersom kostnaderna för att förhindra spridningen av invaderade arter är mycket hög och det 
krävs stöd för att kompensera för dessa kostnader. Detta är anledningen till att kraven i 
tvärvillkoren inte bör gälla förhindrande av spridning av invaderande arter.
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MOTIVERING

Redan i och med initiativbetänkandet om en förenklad gemensam jordbrukspolitik 
(A7-0051/2010) uttryckte Europaparlamentet i maj 2010 ett brådskande och ofrånkomligt 
behov av att göra jordbrukarnas vardag enklare. Detta behov påpekades därefter flera gånger, 
bland annat genom betänkandet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 
(A7-0204/2010) från juli 2010 och betänkandet ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 
2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans” (A7-0202/2011) från maj 2011. Parlamentet bekräftade däri sin vilja och sitt åtagande 
att förenkla det komplicerade förvaltningssystemet och minska jordbrukarnas börda även i 
den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Syftet med detta är att öka åtgärdernas 
effektivitet, liksom att effektivisera insatserna för att göra den europeiska jordbruksekonomin 
mer konkurrenskraftig, bevara och skapa nya arbetstillfällen och bidra till en balanserad 
utveckling i landsbygdsområden.

För att kunna ta itu med dessa omfattande men nödvändiga utmaningar måste 
jordbruksföretagen stödjas genom ett mer komplett stöd som även omfattar frågor som avser 
dels marknadsfas dels innovation för att på så sätt ge jordbruksföretagen möjlighet att förstå 
och dra nytta av de verktyg som de behöver för att stärka sin konkurrenskraft.

Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste samordnas med 
förvaltningssystemet och övervakningen av förvaltningen på ett sätt som gör det möjligt att 
staka ut mål och följa utvecklingen genom konkreta instrument som enkelt kan utnyttjas av 
jordbrukarna och som gynnar de europeiska medborgarna och konsumenterna.

Ett system som kan anpassas efter marknadens behov och de oförutsedda händelser som kan 
ligga i vägen för en smidig tillämpning av förfarandena ligger utan tvekan närmare 
jordbrukarnas krav eftersom man tack vare detta tidigare kan upptäcka misstag eller var 
ansvaret för dessa misstag ligger för att på så sätt se till att det inte alltid bara är 
stödmottagaren som tillskrivs ansvaret.

Proportionalitetsprincipen nämns flera gånger i detta förslag, och, tillämpad på systemet för 
påföljder och kontroller, blir den till den ledande principen för ett annorlunda
tillvägagångssätt enligt vilket påföljderna vid överträdelser bör vara proportionerliga inte bara 
till brottet, utan även till förseningens omfattning och till det ansvar som kan tillskrivas 
jordbrukaren.

Sist, men inte minst, måste det uppmärksammas att detta förslag till resolution har utarbetats 
på grundval av de tak som fastställts av kommissionen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom ramen för förslaget till den fleråriga budgetramen (kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén om en budget för Europa 2020, COM(2011)0500 av den 29 juni 2011).
Betydande ändringar till detta meddelande kommer således att kräva en översyn av innehållet 
i detta förslag.


