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Ändringsförslag 45
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) De antagna reglerna bör säkerställa 
att markens stödberättigande speglar de 
unika förhållanden som råder i varje 
medlemsstat, för både odling och 
användning för jordbruksändamål, samt
de traditionella betesmarkernas fysiska 
särdrag i syfte att undvika nedläggning 
samt bibehålla biologisk mångfald och 
landskapselement. För att ta hänsyn till 
nya särskilda inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att fastställa 
förekomsten av en övervägande andel gräs 
och annat örtartat foder vad avser 
permanent gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 46
Julie Girling
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör ges 
möjligheten att överföra summan i fråga 
från den första till den andra pelaren. Det 
högsta belopp som får överföras bör 
fastställas av kommissionen, efter samråd 
med medlemsstaten, senast i början av 
2014.

Or. lt
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Ändringsförslag 48
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Medlemsstater vars direktstödsnivåer även 
efter justering skulle ligga under 80 % av 
unionsgenomsnittet bör dock justera upp 
sina stödnivåer till 80 %. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
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år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 49
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 

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

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, och 
jordbrukare som har förbundit sig till stöd 
för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling] bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

Or. fi

Ändringsförslag 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 

(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, den 
biologiska mångfalden och miljön och är 
tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
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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 underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

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, kontrollerbara, 
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 underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 51
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 26
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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 underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
stödet för hållbart jordbruk och
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet. 
Denna komponent kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön och är tillämplig i hela 
EU, samtidigt som en geografisk balans 
mellan livsmedelssäkerhet och miljö 
säkerställs. 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 
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förordningen]. jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

Or. de

Ändringsförslag 52
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en förhandlad
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 kopplade 
till jordbruk. Sådana åtgärder kan omfatta 
miljöanpassningsåtgärder, t.ex. att välja
grödor som lämpar sig som föda för vilda 
djur, fåglar och insekter, planerade 
ekologiska korridorer till skydd för den 
biologiska mångfalden, åtgärder för att 
begränsa klimatförändringarna och 
allmän miljöförvaltning. Åtgärderna bör 
vara proportionerliga och stämma 
överens med de lokala klimat-, mark- och 
vattenförhållandena.
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mån metoderna är förenliga med dessa 
direktivs syften. Jordbrukare som 
uppfyller de villkor som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 
juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 kunna 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 
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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 underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr [ ] [den
horisontella förordningen].

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 underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
påverka de tilldelade direktstödens belopp.

Or. en

Ändringsförslag 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Eftersom miljöläget ser olika ut i 
medlemsstaterna kan kanske 
miljöanpassningsmålen uppnås bättre på 
nationell eller regional nivå. Därför bör 
medlemsstaterna ha mer flexibilitet vid 
tillämpningen av direktstödets 
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miljöanpassningskomponent.

Or. en

Ändringsförslag 55
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 57
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Miljöanpassningskomponenten i 
direktstödet ska vara ett incitament och 
inte en belastning. Därför bör inga 
ytterligare administrativa krav läggas på 
jordbrukarna.  Inte heller bör några 
ytterligare villkor eller begränsningar 
införas för områden som redan omfattas 
av tvärvillkoren.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. Möjligheten till 
kopplat stöd bör ges alla odlingar som är 
fördelaktiga för omgivningen, särskilt 
baljväxtodlingar och odlingar som gynnar 
självförsörjning av växtproteiner.
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utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. Möjligheten till
kopplat stöd bör begränsas till små 
sektorer med särskilda behov och bör inte 
användas som ett allmänt instrument. I 
anslutning till detta bör kopplade stöd 
fasas ut så snart som möjligt.
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stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd 
som överstiger 10 % av det årliga 
nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 61
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda upp till 5 % av sina nationella 
tak för specifik jordbruksverksamhet som 
gynnar miljön och djurskyddet. Detta bör 
omfatta främjande av jordbrukssystem 
som exempelvis jordbruk med högt 
naturvärde och metoder som syftar till att 
uppnå såväl miljöresultat som ett utökat 
djurskydd. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget i syfte 
att tydligt fastställa villkoren för 
beviljande av detta särskilda stöd.

Or. en

Ändringsförslag 62
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 

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

medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 64
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Sådana 
val bör, inom ramen för vissa gränser, 
göras en gång och för hela den här 
förordningens tillämpningstid.

Or. en

Ändringsförslag 65
Satu Hassi, Margrete Auken
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
den biologiska mångfalden, för en god 
förvaltning av markens bördighet och av 
vatten, för klimatet och för miljön, och 
som är mycket mer långtgående än 
tvärvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 66
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att återta trädad mark för odling.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräs- och 
betesmark eller permanenta grödor.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent gräs-
och betesmark, och som odlas i fem år 
eller mer och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 69
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd) och 
som inte har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget under fem år eller mera; 
andra arter eller landskapselement av 
betydelse för de traditionella 
betesmarkernas särdrag får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra foderväxter.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definition är problematisk eftersom betesmark som är viktig som 
en jordbruksresurs samt för den biologiska mångfalden exkluderas. I detta förslag inkluderas 
sådan mark och det leder till en förenkling, ett rättvisare system och miljöfördelar. Genom 
ändringen möjliggörs en större flexibilitet för regionala skillnader, samtidigt som det betonas 
att marken måste vara jordbruksmark för att vara stödberättigad.



PE489.554v01-00 22/66 AM\902453SV.doc

SV

Ändringsförslag 70
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71
Satu Hassi, Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Jordbruk med högt naturvärde: 
jordbrukssystem som omfattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som, på grund av sina egenskaper, kan 
förväntas stödja höga nivåer av biologisk 
mångfald eller arter och livsmiljöer som 
bör skyddas. Dessa system kännetecknas 
av ett lågintensivt jordbruk och en hög 
andel naturlig eller delvis naturlig 
växtlighet. De kan också kännetecknas av 
ett växttäcke med stor mångfald.

Or. en
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Motivering

Bygger på ändringsförslag 16 från föredraganden.

Ändringsförslag 72
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater vars direktstödsnivåer 
även efter justering skulle ligga under
80 % av unionsgenomsnittet ska justera 
upp sina stödnivåer till 80 %.

Or. en

Ändringsförslag 73
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

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. Medlemsstaterna bör definiera ”aktiv 
jordbrukare” i den nationella 
lagstiftningen i enlighet med definitionen 
av jordbruksverksamhet i artikel 4.1 c.

Or. fi

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”aktiv jordbrukare” är inte lämplig. Direktstödens 
belopp säger i sig inte någonting om en jordbrukares aktivitet. Definitionen av ”aktiv 
jordbrukare” bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 74
Kārlis Šadurskis
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

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. Aktiv jordbrukare är en person som 
bedriver jordbruksverksamhet, och med 
jordbruksverksamhet avses:

Or. en

Ändringsförslag 75
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 

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. Medlemsstaterna får fastställa lämpliga 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier för att säkerställa att direktstöd 
inte beviljas jordbrukare:

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ökar den administrativa bördan för såväl jordbrukare som 
myndigheter och tar inte sikte på det faktiska problemet med passiva jordbrukare eftersom de 
flesta av dem ändå skulle få mindre än 5 000 euro och alltså undantas från punkten.

Ändringsförslag 76
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 

utgår
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verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

Or. fi

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”aktiv jordbrukare” är inte lämplig. Direktstödens 
belopp säger i sig inte någonting om en jordbrukares aktivitet. Definitionen av ”aktiv 
jordbrukare” bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 77
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) vars jordbruksverksamhet endast utgör 
en obetydlig del av dennes ekonomiska 
verksamhet, eller

Or. en

Ändringsförslag 78
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 79
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fi

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”aktiv jordbrukare” är inte lämplig. Direktstödens 
belopp säger i sig inte någonting om en jordbrukares aktivitet. Definitionen av ”aktiv 
jordbrukare” bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 80
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) vars huvudsakliga mål med 
verksamheten eller företaget inte är att 
utöva jordbruksverksamhet.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag ökar den administrativa bördan för såväl jordbrukare som 
myndigheter och tar inte sikte på det faktiska problemet med passiva jordbrukare eftersom de 
flesta av dem ändå skulle få mindre än 5 000 euro och alltså undantas från punkten.

Ändringsförslag 81
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) att hålla jordbruksarealen i ett skick 
som gör den lämplig för bete eller odling 
eller för att bedriva annan 
minimiverksamhet som ska fastställas av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 82
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Deras jordbruksarealers skick har 
försämrats på grund av 
jordbruksverksamheten (överdriven 
tillväxt, markförsurning, och försämring 
av jordmånens organiska material, vilket 
gör marken olämplig för jordbruk). 

Or. fr



PE489.554v01-00 28/66 AM\902453SV.doc

SV

Ändringsförslag 83
Riikka Manner

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

Or. fi

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”aktiv jordbrukare” är inte lämplig. Direktstödens 
belopp säger i sig inte någonting om en jordbrukares aktivitet. Definitionen av ”aktiv 
jordbrukare” bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 84
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ökar den administrativa bördan för såväl jordbrukare som 
myndigheter och tar inte sikte på det faktiska problemet med passiva jordbrukare eftersom de 
flesta av dem ändå skulle få mindre än 5 000 euro och alltså undantas från punkten.

Ändringsförslag 86
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa

utgår

a) kriterier för fastställande av det 
direktstöd som är relevant för 
tillämpningen av punkterna 1 och 2, 
särskilt under första året för tilldelning av 
stödrättigheter då stödrättigheternas värde 
ännu inte har fastställts definitivt, samt 
för nya jordbrukare,
b) undantag från regeln att inkomsterna 
under det senaste räkenskapsåret ska 
beaktas, när uppgifter om dessa saknas, 
och
c) kriterier för fastställande av när en 
jordbrukares jordbruksareal ska anses 
huvudsakligen bestå av arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling.
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Or. fi

Motivering

Kommissionens förslag till definition av ”aktiv jordbrukare” är inte lämplig. Direktstödens 
belopp säger i sig inte någonting om en jordbrukares aktivitet. Definitionen av ”aktiv 
jordbrukare” bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 87
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa

utgår

a) kriterier för fastställande av det 
direktstöd som är relevant för 
tillämpningen av punkterna 1 och 2, 
särskilt under första året för tilldelning av 
stödrättigheter då stödrättigheternas värde 
ännu inte har fastställts definitivt, samt 
för nya jordbrukare,
b) undantag från regeln att inkomsterna 
under det senaste räkenskapsåret ska 
beaktas, när uppgifter om dessa saknas, 
och
c) kriterier för fastställande av när en 
jordbrukares jordbruksareal ska anses 
huvudsakligen bestå av arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling.

Or. en

Ändringsförslag 88
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att fastställa

utgår

a) kriterier för fastställande av det 
direktstöd som är relevant för 
tillämpningen av punkterna 1 och 2, 
särskilt under första året för tilldelning av 
stödrättigheter då stödrättigheternas värde 
ännu inte har fastställts definitivt, samt 
för nya jordbrukare,
b) undantag från regeln att inkomsterna 
under det senaste räkenskapsåret ska 
beaktas, när uppgifter om dessa saknas, 
och
c) kriterier för fastställande av när en 
jordbrukares jordbruksareal ska anses 
huvudsakligen bestå av arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ökar den administrativa bördan för såväl jordbrukare som 
myndigheter och tar inte sikte på det faktiska problemet med passiva jordbrukare eftersom de 
flesta av dem ändå skulle få mindre än 5 000 euro och alltså undantas från punkten.

Ändringsförslag 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) När tvärvillkoren i artikel 93 i 
förordning (EU) nr [...] [den horisontella 
förordningen] inte är uppfyllda.

Or. en
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Motivering

Genom denna bestämmelse garanteras EU-medborgarna att offentliga medel inte orsakar 
skada.

Ändringsförslag 90
Satu Hassi, Margrete Auken
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 10 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 20 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd. De medel 
som överförs i enlighet med detta ska till 
100 % finansieras av unionens budget för 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
under förutsättning att de går till 
miljöförbättringar i enlighet med 
prioriteringarna nr 4 och 5 för 
landsbygdsutveckling, som anges i 
artikel 5 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 91
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 10 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att en del av deras 
årliga tak för kalenderåren 2014–2019 
enligt bilaga II till denna förordning ska 
beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 92
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 10 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 20 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 94
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter.

4. Medlemsstaterna ska utnyttja den 
nationella reserven till att som prioritering 
tilldela unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet stödrättigheter. Den 
maximala stödrättigheten ska tilldelas 
unga jordbrukare som förbinder sig att ta 
i bruk miljövänliga jordbruksmetoder: 
integrerad biologisk bekämpning, 
jordbruk med högt naturvärde och 
ekologiskt jordbruk.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) återta trädad mark för odling.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska använda följande 
jordbruksmetoder, vars avsikt är att ha en 
gynnsam inverkan på de lokala klimat-, 
miljö- och vattenförhållandena, på sina 
stödberättigande hektar enligt artikel 25.5:

Or. en

Ändringsförslag 97
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Handha diversifieringen av grödor i 
enlighet med artikel 30.
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Or. fi

Motivering

För att förenkla texten bör diversifieringen av grödor behandlas allmänt i denna artikel, och 
mer ingående i artikel 30.

Ändringsförslag 98
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Ha två olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar flera 
hektar än jordbruk av genomsnittlig 
storlek i den berörda medlemsstaten och 
om mer än 40 % av den stödberättigande 
arealen används för vallproduktion (sådd 
eller naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 99
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 100
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Välja grödor som lämpar sig som föda 
för vilda djur, fåglar och insekter, baserat 
på växtföljden.

Or. en

Ändringsförslag 101
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent gräsmark.

Or. en

Ändringsförslag 102
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Planera och bevara ekologiska 
korridorer till skydd för den biologiska 
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mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 103
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha hållbart brukade områden med 
ekologiskt fokus på sin jordbruksareal.

Or. de

Ändringsförslag 104
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

c) Tillämpa åtgärder för att begränsa 
klimatförändringarna jämte 
miljöförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om jordbrukare inte uppfyller kraven 
i detta kapitel kan de förlora det
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stödbelopp som avses i artikel 33.1 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 106
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 107
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
ska vara berättigade till det stöd som avses 
i detta kapitel förutsatt att de använder de 
metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 
delvis belägna i områden som omfattas av 
direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
och förordning nr 1698/2005 (angående 
vissa system för miljövänligt jordbruk) ska 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel förutsatt att de använder de 
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företagets del är förenliga med de nämnda 
direktivens syfte.

metoder som avses i detta kapitel i den 
mån som dessa metoder för det berörda 
företagets del är förenliga med de nämnda 
direktivens och den nämnda 
förordningens syfte.

Or. en

Ändringsförslag 108
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som har förbundit sig till 
stöd för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i enlighet med artikel 29 i 
förordning (EU) nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.

Or. fi

Motivering

De jordbrukare som förbundit sig till insatser för miljövänligt jordbruk enligt den andra 
pelaren följer redan god jordbrukspraxis.

Ändringsförslag 109
João Ferreira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som använder 
traditionella metoder med högt ekologiskt 
och traditionsbevarande värde i de olika 
medlemsstaterna, till exempel den 
speciella situation som råder i 
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Medelhavsländerna, när det gäller 
diversifiering av grödor och 
markområden av ekologisk betydelse; 
kollektiva odlingar, permanenta odlingar 
(olivlundar, vingårdar, äppelodlingar) och 
risodlingar, och som bidrar till att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald ska vara 
berättigade till det stöd som avses i detta 
kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 110
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Jordbrukare av vars åkermark minst 
50 procent är gräsmark ska automatiskt 
vara berättigade till det stöd som avses i 
detta kapitel.

Or. fi

Ändringsförslag 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i detta kapitel ska 
inte tillämpas på jordbruk med en ytareal 
som understiger 15 hektar, som till följd 
av de ekonomiska och historiska 
omständigheterna, använder miljövänliga 
jordbruksmetoder som främjar biologisk 
mångfald.
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Or. lt

Ändringsförslag 112
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
flera hektar än jordbruk av genomsnittlig 
storlek i den berörda medlemsstaten och 
om mer än 40 % av den stödberättigande 
arealen används för vallproduktion (sådd 
eller naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst två
olika grödor. Huvudgrödan får inte uppta 
mer än 80 % av åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 113
Satu Hassi, Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tio hektar och inte uteslutande 
används för betesmark (sådd eller 
naturlig), eller helt lämnats i träda eller 
odlats med permanent gröda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av ett 
växelbruk med minst fyra grödor varav 
minst en ska vara en regionalt lämplig 
baljväxt som omfattar minst 10 % av 
stödberättigande hektar. Ingen av dessa
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fyra grödor får uppta mer än 50 % av 
åkermarken.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 27 från föredraganden.

Ändringsförslag 114
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än 50 procent av medelstorleken på 
jordbruksföretag enligt definitionen för 
den berörda medlemsstaten i bilaga VI
och åkermarken inte uteslutande används 
för vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året, eller om mindre än 50 procent 
av jordbrukarens åkermark används för 
vallproduktion och/eller odlingen av 
mångåriga växter och/eller om den 
lämnats i grönträda ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst tre olika grödor. 
Ingen av dessa tre grödor får uppta mindre 
än 5 % av åkermarken och huvudgrödan 
får inte uppta mer än 70 % av åkermarken.

Or. fi

Motivering

Den nedre gränsen på tre hektar är alltför liten. Jordbruk med liten areal utsätts för en 
administrativ börda och extra kostnader på grund av kravet att odla tre olika grödor.

Ändringsförslag 115
Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av ett 
växelbruk med minst tre olika grödor eller 
lämnas i träda i tre år i följd. En baljväxt 
ska ingå i växelbruket. I stora 
spannmålsodlingar måste en baljväxt inte 
nödvändigtvis ingå i växelbruket av 
grödor, men jordbrukaren bör diversifiera 
sitt produktionssystem genom att använda 
10 % av sin jordbruksareal till 
baljväxtproduktion.

Or. fr

Ändringsförslag 116
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 117
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), 
lämnats i träda eller odlats med gröda som 
står under vatten under en betydande del av 
året, ska odlingen av åkermarken bestå av 
ett lämpligt växelbruk med grödor, 
inbegripet mark i träda som passar de 
lokala klimat-, mark- och 
vattenförhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 118
Satu Hassi, Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mindre än tio hektar och inte uteslutande 
används för betesmark eller 
vallproduktion (sådd eller naturlig), eller 
helt lämnats i träda eller odlats med 
permanent gröda eller helt odlats med 
gröda som står under vatten under en 
betydande del av året, ska odlingen av 
åkermarken diversifieras med minst tre 
grödor, inbegripet baljväxter med minst 
5 % av stödberättigande hektar.
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Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 27 från föredraganden.

Ändringsförslag 119
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
odlingen av åkermarken på områden 
avsedda i artikel 33 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
med naturliga eller andra begränsningar 
bestå av minst två olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 80 % 
av åkermarken.

Or. fi

Motivering

Kravet att odla tre olika grödor är speciellt svårt att möta i nordligt klimat, och därmed bör 
två olika grödor räcka i områden med krävande naturförhållanden. Den korta växtperioden 
och den låga effektiva temperatursumman begränsar i hög grad urvalet av odlingsbara 
växter. Även vallproduktion är vanlig på dessa områden, vilket främjar den biologiska 
mångfalden.

Ändringsförslag 120
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent gräs- och betesmark

Or. en
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Ändringsförslag 121
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
totala arealen permanent gräsmark 
bevaras.

Or. fi

Motivering

För att undvika problem med omfattande byråkrati och övervakning är det bättre att granska 
den permanenta gräsmarkens areal i hela medlemsstaten, inte i ett enskilt jordbruk.

Ändringsförslag 122
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att mark 
som utgjordes av permanent gräsmark 
bevaras som permanent gräsmark på 
statsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fi

Motivering

För att undvika problem med omfattande byråkrati och övervakning är det bättre att granska 
den permanenta gräsmarkens areal i hela medlemsstaten, inte i ett enskilt jordbruk.
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Ändringsförslag 125
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 127
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Träd- och buskodlingar ska likställas med 
de referensarealer av permanent 
gräsmark som anges i föregående punkt.

Or. it

Motivering

Vin- och olivodlingar har en grad av biologisk mångfald som är jämförbar med permanent 
gräsmark. De bidrar dock i högre grad till lagring av koldioxid. 

Ändringsförslag 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fi

Motivering

För att undvika problem med omfattande byråkrati och övervakning är det bättre att granska 
den permanenta gräsmarkens areal i hela medlemsstaten, inte i ett enskilt jordbruk.

Ändringsförslag 130
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent gräsmark och att förnya 
25 % av sin insådda gräsmarksareal varje 
år. Den gränsen ska inte gälla vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 131
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 132
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om fastställande av regler 
rörande ökning av arealer som utgörs av 
permanent betesmark, förnyelse av 
permanent gräsmark och omställning av 
jordbruksarealer till permanent gräsmark.

Or. fi
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Ändringsförslag 134
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Områden med ekologiskt fokus

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i 
träda, terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och 
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beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att ytterligare definiera 
de typer av områden med ekologiskt fokus 
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

Or. en

Ändringsförslag 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Jordbrukarna ska se till att minst 10 %
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
betesmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av 
landskapselement, buffertzoner och delvis 
naturliga livsmiljöer. För att räknas som 
områden med ekologiskt fokus ska dessa 
arealer inte plöjas, besås eller gödslas 
med oorganiska gödselmedel eller 
besprutas, men får användas för bete, 
skördas eller klippas under en lämplig 
säsong som är förenlig med behoven i 
fråga om bevarande av den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 33 från föredraganden. För att möjliggöra områden med 
ekologiskt fokus även i områden med intensiv odling bör procentsatsen gälla på gårdsnivå.



AM\902453SV.doc 55/66 PE489.554v01-00

SV

Ändringsförslag 137
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De jordbrukare av vars åkermark till 
mindre än 50 % används till 
vallproduktion och/eller odling av 
mångåriga växter ska se till att minst 7 % 
av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. fi

Motivering

Vallproduktion främjar den biologiska mångfalden, så 7 % av arealen medför inget avsevärt 
mervärde beträffande den biologiska mångfalden för en jordbrukare vars åkermark till stor 
del används till vallproduktion. 

Ändringsförslag 138
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE489.554v01-00 56/66 AM\902453SV.doc

SV

buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Ändringsförslag 139
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii. En procentandel på 5 % 
kan anses tillräcklig om en jordbrukare 
frivilligt vidtar andra ekologiska åtgärder, 
t.ex. att se till att ingen flytande gödsel 
sprids förrän den passerat genom en 
biogasanläggning, för att minska störande 
lukt och utsläpp. I enlighet med artikel 55 
överlämnas kommissionen befogenheten 
att besluta om delegerade akter rörande 
bedömningen av ytterligare åtgärder med 
positiv miljöpåverkan som rättfärdigar en 
lägre procentandel av stödberättigande 
hektar som tillräckliga.

Or. de

Motivering

Målsättningen med förslaget är att öka acceptansen för jordbruket hos befolkningen och 
minska dess miljöpåverkan. Boende i jordbruksområden störs i stor utsträckning av spridning 
av flytande gödsel som inte rötats. Rötningsprocessen i biogasanläggningen minskar störande 
lukt avsevärt och förbättrar klimatpåverkan betydligt.



AM\902453SV.doc 57/66 PE489.554v01-00

SV

Ändringsförslag 140
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Jordbrukarna ska se till att minst 3 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, terrasser, 
bibehållande av landskapselement, 
buffertzoner och beskogade arealer enligt 
artikel 25.2 b ii.

Or. it

Ändringsförslag 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En viss areal av stödberättigande hektar 
enligt definitionen i artikel 25.2, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark, ska utgöras av 
arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 
25.2 b ii. Denna areal ska vara minst

a) 2,5 % av stödberättigande hektar, eller
b) 7 % av stödberättigande hektar, 
undantaget arealer som utgörs av 
permanent gräsmark och sådana arealer 
som terrasser, buffertzoner eller 
bibehållande av landskapselement, eller 
andra arealer som redan omfattas av 
tvärvillkoren.
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Or. en

Ändringsförslag 142
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 144
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
odlingen av åkermarken på områden 
avsedda i artikel 33 i förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
med naturliga eller andra begränsningar 
bestå till minst 5 procent av ekologisk 
areal.

Or. fi

Motivering

Klimat och odlingsförhållandena är mer krävande i de nordliga områdena än i andra delar 
av Europa. I norr är jordbruksstrukturen ofta uppdelad i små jordbruksskiften som vanligtvis 
är omringade av skog, vilket också främjar den biologiska mångfalden. Även 
vallproduktionen dominerar i de nordliga områdena.

Ändringsförslag 145
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Jordbrukare i de medlemsstater där 
mer än 50 % av arealen är täckt av 
skogar, våtmark och naturliga livsmiljöer 
ska se till att minst 1,5 % av deras 
stödberättigande hektar utgörs av 
områden med ekologiskt fokus.
Jordbrukare vars stödberättigande areal 
till mer än 20 % består av skogsmark ska 
undantas från detta krav.

Or. en
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Motivering

Kraven på en miljöanpassningskomponent bör inte upprepa de krav som ställs enligt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav enligt 
tvärvillkoren. Detta skulle innebära en mindre administrativ börda samt enklare och tydligare 
krav som inte ger upphov till någon risk för dubbla sanktioner och missförstånd bland 
jordbrukarna.

Ändringsförslag 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna under
2014 använda minst 30 % av det årliga 
nationella tak som fastställs i bilaga II och 
öka beloppet till 50 % senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 147
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
20 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. it

Ändringsförslag 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna använda 
30 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel får medlemsstaterna använda 
upp till 30 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 149
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, begränsa stödet till vissa av de 
områden som avses i artikel 33.1 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. Medlemsstaterna kan besluta sig för att 
bevilja det stöd som avses i punkt 1 till alla 
områden som omfattas av denna punkt 
eller alternativt att, på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
ekologiska och hållbara kriterier, begränsa 
stödet till vissa av de områden som avses i 
artikel 33.1 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. de

Ändringsförslag 150
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
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grundstöd i kapitel 1. grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 151
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kopplat stöd kan endast under 
exceptionella omständigheter utbetalas till 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 152
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Motivering

Alla industrier bör behandlas så lika som möjligt.

Ändringsförslag 153
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Sektorer eller regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

Or. en

Ändringsförslag 154
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 kan 
kopplat stöd också beviljas till jordbrukare 
som den 31 december 2013 innehade 
stödrättigheter som beviljats i enlighet med 
avdelning III kapitel 3 avsnitt 2 och artikel 
71m i förordning (EG) nr 1782/2003 och i 
enlighet med artikel 60 och artikel 65 
fjärde stycket i förordning (EG) nr 
73/2009; och som saknar hektar som 
berättigar till aktivering av stödrättigheter 

b) Jordbrukare som den 31 december 2013 
innehade stödrättigheter som beviljats i 
enlighet med avdelning III kapitel 3 avsnitt 
2 och artikel 71m i förordning (EG) nr 
1782/2003 och i enlighet med artikel 60 
och artikel 65 fjärde stycket i förordning 
(EG) nr 73/2009; och som saknar hektar 
som berättigar till aktivering av 
stödrättigheter enligt ordningen för 
grundstöd i avdelning III kapitel 1 i denna 
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enligt ordningen för grundstöd i avdelning 
III kapitel 1 i denna förordning.

förordning, genom undantag från led a.

Or. en

Ändringsförslag 155
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 20 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. it

Ändringsförslag 156
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i artikel 182.7 första 
stycket i rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om 
upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning)1 och 
avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, undantaget avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
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kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

____________
1 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. fi

Ändringsförslag 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att garantera en effektiv förvaltning 
av de grödspecifika stöden för bomull, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
om de bestämmelser och villkor som ska 
gälla för tillståndsgivning för mark och 
sorter i samband med det grödspecifika 
stödet för bomull.

3. För att garantera en effektiv förvaltning 
av de grödspecifika stöden för bomull, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
om de bestämmelser och villkor som ska
gälla för tillståndsgivning för mark och 
sorter i samband med det grödspecifika 
stödet för bomull. Dessa bestämmelser ska 
omfatta kravet på en 
miljökonsekvensbedömning.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till att användningen av bekämpningsmedel och vattenförbrukningen för 
bevattning är mycket hög för bomullsodlingar är det lämpligt att kräva en 
miljökonsekvensbedömning innan mark får användas för bomullsproduktion.
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Ändringsförslag 158
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inrätta 
ordningen för småbrukare i enlighet med 
denna avdelning. Ifall andelen potentiella 
stödmottagare i en medlemsstat är mindre 
än 5 procent behöver dock inte 
medlemsstaten tillämpa ordningen för 
småbrukare.

Or. fi

Motivering

För att undvika onödig byråkrati bör ordningen för småbrukare vara frivillig för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 159
Corinne Lepage

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. Av det grundstöd 
de mottar är dock 30 % villkorligt i och 
med kravet att 10 % av produktionen går 
till direktförsäljning, eller försäljning via 
korta distributionskanaler.

Or. fr


