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KORTFATTAD MOTIVERING

När det gäller budgetkontroll av direktstöd till jordbrukare enligt stödordningar inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken prioriterar föredraganden för budgetkontrollutskottet 
öppenhet, förenkling och minskning av den administrativa bördan, samtidigt som de politiska 
målen för en tryggad livsmedelsförsörjning, miljömässig hållbarhet och territoriell 
sammanhållning bibehålls.

Behovet av förenkling har angetts i Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2010 om en 
förenklad gemensam jordbrukspolitik (2009/2155(INI)), som innehåller följande krav och 
förslag till kommissionen:
– Onödig byråkrati bör avskaffas i samband med att ny lagstiftning införs.
– Den gemensamma jordbrukspolitiken måste förenklas ytterligare för att minska 
genomförandekostnaderna för EU-institutionerna, medlemsstaterna och de stödberättigade.
– De åtgärder som vidtas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör stå i 
proportion till målet, och lagstiftningsåtgärder bör endast vidtas om de verkligen kan 
motiveras.
– Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i sina landsbygdsutvecklingsplaner införa en 
arealordning med fasta belopp, särskilt för små jordbruksföretag.
– Det årliga inlämnandet av identisk information bör upphöra, så att bestämmelserna i 
systemet med samlat gårdsstöd kan förenklas.
– Det framtida systemet bör ta hänsyn till principerna om förenkling, och förenkling, 
öppenhet och rättvisa bör vara huvudprioriteringar i reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Föredraganden för budgetkontrollutskottet oroar sig över att det nuvarande förslaget, om det 
granskas mot bakgrund av resultaten för kommissionens konsekvensbedömning 
(SEC(2011)1153), inbegriper flera bestämmelser som kan äventyra syftet att minska 
byråkratin, särskilt bestämmelsen om miljöanpassning, aktiva jordbrukare, obligatoriskt stöd 
till unga jordbrukare och ordningen för små jordbruk etc.

För att underbygga sin ståndpunkt och de ändringsförslag som lagts fram skulle 
föredraganden vilja fästa uppmärksamhet på flera beaktansvärda inslag i bilaga 8 till 
kommissionens konsekvensanalys ”Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken”.

Särskilt i punkt 2.4.2., ”Resultaten av samrådet med berörda parter inom ramen för 
konsekvensanalysen”, nämns att många ansåg att det är viktigt att minska byråkratin. Många 
menade att särskilt miljöanpassningen skulle öka byråkratin.

Vidare innehåller punkt 2.4.3., ”Resultaten från den tillfälliga rådgivande gruppen för 
förenklingsarbete”, följande: Ett tydligt budskap från deltagarna i konferensen var att vissa av 
de nya inslag som diskuterades (särskilt en definition av aktiva jordbrukare, ett särskilt 
stödsystem för småbrukare och miljöanpassningskomponenten) i sig inte skulle utgöra en 
förenkling utan snarare leda till en ökning av byråkrati- och kontrollbördorna, och också öka 
risken för misstag i transaktionerna. I samband med detta föreslog de berörda parterna att nya 
element skulle vara så enkla som möjligt utan alltför många komplicerade villkor. Dessa 
borde medlemsstaternas myndigheter kunna hantera och kontrollera så automatiskt som 
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möjligt och med nuvarande verktyg, och de tilltänkta nya elementen skulle bara bli hanterliga 
och möjliga att kontrollera om medlemsstaterna fick den flexibilitet som krävs för att anpassa 
sig till de mycket olika nationella och regionala förhållandena.

Föredraganden för budgetkontrollutskottet är också bekymrad över en iakttagelse i 
punkt 4.2.3., ”Resultat från beräkningen av de administrativa kostnaderna för förändringarna i 
de juridiska skyldigheterna för direktstöd efter 2013”, i synnerhet, där det konstateras att 
resultaten visar att den totala administrativa kostnaden för det framtida direktstödssystemet 
skulle leda till en ökning av de administrativa kostnaderna med ungefär 15 %.

Till sist konstateras i punkt 4.3., ”En analys av breda politiska scenarier”, att en väntad ökning 
av den administrativa bördan för vissa nya centrala begrepp som medger en bättre 
målinriktning av stöden enligt den första pelaren (miljöanpassning och aktiva jordbrukare) 
troligen kommer att uppvägas i viss mån genom den förenkling som åstadkoms med 
småbrukarstödet och den nya tilldelningen av direktstöd via ett schablonmässigt stödbelopp 
per hektar på nationell och regional nivå. Emellertid anser föredraganden att kommissionen 
försöker kompensera svårhanterliga element som miljöanpassning och aktiva jordbrukare i
den form som föreslagits genom en alltför stor förenkling när det gäller småbrukarstödet, som 
föreslås bli obligatoriskt för medlemsstaterna och undantas från tvärvillkorsbestämmelser.
Därför försöker föredraganden göra en annan avvägning genom ett frivilligt småbrukarstöd 
och mindre betungande bestämmelser när det gäller miljöanpassning och aktiva jordbrukare.

För att ytterligare underbygga sin ståndpunkt hänvisar föredraganden till underbilagan till 
bilaga 8, ”resultat från förenklingskonferensen”, där resultatet beträffande aktiva jordbrukare 
och stödberättigade arealer var att inte något av de kriterier som föreslagits som ett möjligt 
sätt att definiera aktiva jordbrukare skulle kunna tjäna som en gemensam indikator på 
EU-nivå på grund av den unika karaktären hos de strukturer och förhållanden som råder på 
nationell nivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(1a) Ett av de centrala målen och 
viktigaste kraven för reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken är att 
minska den administrativa bördan. Detta 



AD\912963SV.doc 5/16 PE480.659v02-00

SV

syfte bör man ha i noggrann åtanke när 
man utformar bestämmelserna för 
systemet för direktstöd. Antalet stödsystem 
bör inte vara fler än vad som krävs, och 
jordbrukare och medlemsstater måste 
kunna fullgöra respektive krav och 
skyldigheter utan onödig byråkrati.
Toleransnivåer som är anpassade till 
praxis, förnuftiga minimigränser och en 
lämplig avvägning mellan förtroende och 
kontroll ska minska byråkratin för 
medlemsstaterna och stödmottagarna i 
framtiden.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det bör klargöras att 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den … om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken [den 
horisontella förordningen] och de 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med denna bör tillämpas med beaktande av 
de åtgärder som fastställs i denna
förordning. För att uppnå förenlighet med 
andra rättsliga instrument som rör den 
gemensamma jordbrukspolitiken förs vissa 
regler som för närvarande ingår i 
förordning (EG) nr 73/2009 in i förordning 
(EG) nr […][den horisontella 
förordningen], särskilt regler som 
garanterar förenlighet med de skyldigheter 
som föreskrivs genom bestämmelser om 
direktstöd, inbegripet kontroller och 
tillämpning av administrativa åtgärder och 
administrativa påföljder om skyldigheterna 
inte fullgörs, regler som rör tvärvillkor, 
t.ex. föreskrivna verksamhetskrav samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
övervakning och utvärdering av relevanta 
åtgärder samt regler som rör återvinning av 

(3) Det bör klargöras att 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den … om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken [den 
horisontella förordningen] och de 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med denna bör tillämpas med beaktande av 
de åtgärder som fastställs i denna 
förordning. För att uppnå förenlighet med 
andra rättsliga instrument som rör den 
gemensamma jordbrukspolitiken förs vissa 
regler som för närvarande ingår i 
förordning (EG) nr 73/2009 in i förordning 
(EG) nr […][den horisontella 
förordningen], särskilt regler som 
garanterar förenlighet med de skyldigheter 
som föreskrivs genom bestämmelser om 
direktstöd, inbegripet kontroller och 
tillämpning av administrativa åtgärder och 
administrativa påföljder om skyldigheterna 
inte fullgörs, regler som rör tvärvillkor, 
t.ex. föreskrivna verksamhetskrav samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
övervakning och utvärdering av relevanta 
åtgärder samt regler som rör återvinning av 
felaktigt utbetalda belopp.
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felaktigt utbetalda belopp. Certifieringsorganets uppgifter och 
skyldigheten att avge ett yttrande om de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet samt respekten för 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
bör inte leda till att byråkratin i 
medlemsstaterna ökar ytterligare.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar i denna förordning 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 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.

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar i denna förordning 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen. Endast befogenheten att 
anta icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd för att komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar i 
lagstiftningsakten får delegeras. Syftet, 
innehållet, tillämpningsområdet och 
varaktigheten för 
befogenhetsdelegeringen bör uttryckligen 
avgränsas i lagstiftningsakten, och de 
väsentliga delarna av ett område måste 
förbehållas lagstiftningsakten och får 
därför inte bli föremål för delegering av 
befogenheter. Därför ska alla viktiga 
rättsliga frågor definieras i den 
grundläggande rättsakten. Kommissionen 
ska se till att den administrativa börda 
som är förenad med de delegerade 
akterna inte är större än vad som är 
absolut nödvändigt. Dessutom måste 
rättssäkerheten garanteras. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
minskar de administrativa kostnaderna 
och genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
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och på lämpligt sätt .

Ändringsförslag 4
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.

Ändringsförslag 5
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 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. Sådana bestämmelser bör 
emellertid upprätthålla 
kostnadseffektivitet och undvika onödig 
byråkrati för medlemsstater och 
stödmottagare. Mindre deltidsjordbruk 
bidrar direkt till landsbygdsområdenas 
livskraft och bör därför inte hindras från att 
beviljas direktstöd.
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Ändringsförslag 6
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 gynnsamma 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 
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 

(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 
samtidigt som man tar tillräcklig hänsyn 
till nationella och regionala särdrag. Av 
insyns- och effektivitetsskäl måste man 
undvika praktiska hinder för jordbrukare 
och administrativa svårigheter för 
myndigheter. Alla jordbrukskontroller 
bör, i den mån det är möjligt, utföras 
samtidigt för att de administrativa 
förfaranden som dessa åtgärder medför 
ska kunna förenklas. Denna typ av 
metoder bör också gälla 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 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 
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underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen].

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. Arealer 
som odlas med grödor som inte 
kvävegödslas eller arealer där fleråriga 
energigrödor har planterats bör anses 
vara områden med ekologiskt fokus.
Detsamma gäller områden som brukas 
enligt ”Natura 2000”eller som omfattas 
av jordbrukskrav enligt ramdirektivet för 
vatten eller där mer än 75 % av 
jordbruksarealen är föremål för 
obligatoriska miljöåtgärder i jordbruket.
Eventuella sanktioner vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
inte överstiga 
miljöanpassningskomponenten. Alla 
minskningar eller straffpåföljder vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenterna bör 
kvarstå på den medlemsstats- eller 
regionnivå där de uppkom om 
medlemsstatens felfrekvens på det 
jordbrukspolitiska området inte överstiger 
2 %.

Motivering

De undantag som föreslås skulle avsevärt minska byråkratin samtidigt som tillräcklig hänsyn 
tas till nationella och regionala särdrag.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I syfte att främja en hållbar utveckling 
för jordbruken i områden med naturliga 
begränsningar, bör medlemsstaterna få 

(30) I syfte att främja en hållbar utveckling 
för jordbruken i områden med naturliga 
begränsningar, bör medlemsstaterna få 
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använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt 
arealbaserat stöd, utöver grundstödet, till 
alla jordbrukare som bedriver verksamhet i 
sådana områden. Detta stöd bör inte ersätta 
det stöd som ges i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) men som inte har utsetts i 
enlighet med artikel 46.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
av den … Om stöd till 
landsbygdsutveckling av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) .

använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt 
arealbaserat stöd, utöver grundstödet, till 
alla jordbrukare som bedriver verksamhet i 
sådana områden. Detta stöd bör inte ersätta 
det stöd som ges i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) men som inte har utsetts i 
enlighet med artikel 46.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
av den … Om stöd till 
landsbygdsutveckling av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU). De kriterier som används för att 
definiera områden med särskilda 
naturliga begränsningar bör inte öka den 
nuvarande byråkratiska nivån, och bör 
bygga på befintliga system som uppfyller 
målen och leda till ett jämförbart system i 
EU.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen med direktstödet är att 
åstadkomma
– en hållbar livsmedelsproduktion genom 
att bidra till jordbrukens inkomster och 
begränsa svängningarna i dessa,
– en hållbar förvaltning av naturresurser 
och klimatåtgärder genom att 
tillhandahålla miljömässiga kollektiva 
nyttigheter och vidta åtgärder för att 
begränsa klimatförändringarna och 
anpassa sig till dem, samt
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– en balanserad territoriell utveckling 
genom att kompensera för 
produktionssvårigheter i områden med 
särskilda naturliga begränsningar.
För vart och ett av dessa mål kommer 
kommissionen att ange riktvärden, 
konsekvenser, resultat och indikatorer.

Motivering

De politiska målen med direktbetalningarna anges inte uttryckligen i förordningens artiklar.
Förslaget innebär därför att man i förordningen åtminstone tar med de mål som fastställts i 
finansieringsöversikten för rättsakten.

Ändringsförslag 9
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.

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget kan 
kommissionen genom en lagstiftningsakt 
ges befogenhet att anta icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd 
som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av lagstiftningsakten.
Syftet, innehållet, tillämpningsområdet 
och varaktigheten för delegeringen av 
befogenhet ska uttryckligen avgränsas i 
lagstiftningsakterna. De väsentliga 
delarna av ett område ska förbehållas 
lagstiftningsakterna och får därför inte bli 
föremål för delegering av befogenhet.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade aktier i enlighet med artikel 55 i 
syfte att ändra förteckningen över 
stödsystem i bilaga I.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som – att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
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gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner som används varje år, 
eller

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling varje år utföra en 
minimiverksamhet som fastställs av 
medlemsstaterna.

Motivering

För att undvika att stödet betalas ut trots att stödmottagaren inte längre bedriver någon 
verksamhet på arealen, bör man införa en regel om minimiverksamhet som bedrivs ”varje 
år”.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Inget direktstöd ska beviljas offentliga 
juridiska personer, såsom medlemsstater, 
regioner och kommuner, eller fysiska 
eller juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, om ett av 
följande kriterier föreligger: 

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

a) De driver flygplatser, järnvägsföretag, 
vattenverk, fastighetsföretag, 
utbildningsinrättningar, sport- och 
fritidsanläggningar, jaktegendomar, 
campingplatser eller andra liknande 
företag eller verksamheter som 
medlemsstaterna i tillämpliga fall ska 
fastställa på grundval av objektiva och 
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icke-diskriminerande kriterier, såvida inte 
dessa personer kan lämna dokumentation 
vars riktighet kan kontrolleras, i enlighet 
med föreskrifter som medlemsstaterna ska 
fastställa.

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

Motivering

Tidigare gavs stöd i ett antal fall till mottagare vars yrkesmässiga verksamhet inte eller 
endast delvis var kopplad till jordbruk, som flygplatser eller företag som skötte 
idrottsanläggningar. I framtiden bör stödet vara mer målinriktat. Emellertid ska man i 
bestämmelserna upprätthålla kostnadseffektivitet och undvika onödig byråkrati för 
medlemsstater och stödmottagare.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De bär inte den ekonomiska risken i 
samband med jordbruksverksamheten 
som bedrivs på den areal som deklarerats 
för att få stöd genom direktbetalningar.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
jordbrukare som det föregående året 
mottagit direktstöd som underskrider 
5000 euro.

utgår
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Ändringsförslag 15

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 
2017 ska alla stödrättigheter i en 
medlemsstat eller, vid tillämpning av 
artikel 20, i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Motivering

Enligt övergångsbestämmelserna kan upp till 60 procent av det framtida stödet betalas ut på 
grundval av tidigare referensbelopp fram till ansökningsåret 2019, och således förlängs den 
tidigare modellen väsentligt. Det tidigare referensbeloppet skulle då fortsätta att påverka 
stödets storlek avsevärt. Förslaget innebär att övergångsperioden begränsas till halva 
perioden.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ge jordbrukare årlig kompensation för 
förlusten av det fribelopp på 5 000 euro 
som anges i artikel 7.1 i 
förordning (EG) nr 73/2009; för 
småskaliga jordbrukare kan 
kompensationen utökas med ytterligare 
stöd.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) all jordbruksareal i företaget som 
används för jordbruksverksamhet eller, om 
arealen även används för annan verksamhet 

a) all jordbruksareal i företaget som 
används för jordbruksverksamhet eller, om 
arealen även används för annan verksamhet 
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än jordbruksverksamhet, som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, eller

än jordbruksverksamhet, som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, under förutsättning 
att den andra verksamheten pågår i högst 
fyra veckor per kalenderår och inte är 
skadlig för miljön, eller

Motivering

Kommissionens förslag återspeglar texten i den förordning som infördes efter hälsokontrollen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det var medlemsstaternas uppgift att definiera vad 
som avsågs med areal ”som huvudsakligen används för jordbruksverksamhet”. Detta ledde 
till att stöd beviljades även till areal som användes främst till rekreationsverksamhet. Om 
annan verksamhet tillåts i begränsad utsträckning, bör man också ange vilka tidsramar och 
kriterier som ska gälla.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2. De måste 
emellertid uppfylla de 
tvärvillkorsskyldigheter och kontroller 
som fastställts i förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen].
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