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KORTFATTAD MOTIVERING

Behovet av en miljöreform

Över 40 procent av EU:s sammanlagda budget går i dag till den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP). Detta motsvarar ett enormt stort belopp och ur miljösynvinkel är det 
därför mycket viktigt att medlen används på ett hållbart sätt. För att skydda miljön under de 
kommande åren behövs ett paradigmskifte inom GJP. 

Sett ur ett bredare perspektiv råder det inga tvivel om att sättet att bedriva jordbruk i EU i dag 
inte är hållbart på lång sikt, eftersom det har allvarliga konsekvenser för våra naturresurser, 
däribland marken, vattnet, den biologiska mångfalden och klimatet. Följande är exempel på 
detta problem:

 Jordbruksmarken har central betydelse som livsmiljö för vilda djur och fågelarter. 
European Farmland Bird Index, som övervakar fågelpopulationerna på jordbruksmark, 
föll 2011 till den lägsta registrerade nivån någonsin.

 Jordbruket är en stor källa till förorening av EU:s vatten. Jordbruket står för över 
50 procent av kvävet i vattnet och är en stor källa till fosfater.

 Jordbruket står för 9,6 procent av växthusgasutsläppen i EU – för 75 procent av EU:s 
kväveoxidutsläpp och för 49 procent av metanutsläppen. 

Om vi ska kunna ändra denna utveckling och göra EU:s jordbruk hållbart måste vi förändra 
synen på den gemensamma jordbrukspolitiken i grunden. Direktstöd – som står för 75 procent 
av GJP:s budget – har traditionellt sett beviljats för intensivt jordbruk. Utöver bestämmelserna 
om tvärvillkor ger direktstöd heller inga incitament till hållbara jordbruksmetoder. 

Föredraganden föreslår att direktstödet inom GJP ska reformeras så att det främst betalas ut 
till jordbrukare som bedriver hållbart jordbruk. Den vägledande principen för GJP måste vara 
att se till att alla offentliga medel stöder kollektiva nyttigheter. 

Kommissionens förslag och hur det kan förbättras

I november 2011 lade kommissionen fram ett förslag till reform i syfte att miljöanpassa 
direktstödet. Kommissionen har föreslagit tre så kallade miljöanpassningsåtgärder: 
diversifiering av grödor, permanent betesmark och områden med ekologiskt fokus. 
Föredraganden föreslår att dessa åtgärder ska förbättras på följande sätt:

1. I stället för diversifiering av grödor borde ett krav på växelbruk införas. Diversifiering av 
grödor skulle endast utgöra ett incitament för jordbrukare att använda små markområden 
för att plantera olika grödor och skulle inte förbättra miljön. Växelbruk däremot skulle 
förhindra ensädesbruk, öka den biologiska mångfalden och minska behovet av 
bekämpningsmedel.
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2. Föredraganden stöder tanken att skydda den permanenta betesmarken för att se till att den 
åtminstone är lika omfattande som i dag. För att nå detta mål bör dock ett redan passerat 
basår snarare än ett kommande basår användas för att besluta hur mycket permanent 
betesmark som bör behållas, eftersom jordbrukarna annars får ett snedvridet incitament att 
plöja sin betesmark för att undvika att uppfylla detta krav.

3. Tanken att avsätta jordbruksmark som områden med ekologiskt fokus vilka inte bör 
brukas är ett mycket användbart inslag i kommissionens förslag. Föredraganden föreslår 
dock att den procentandel av jordbruksmarken som bör utgöra områden med ekologiskt 
fokus bör ökas från 7 till 10 procent, eftersom analyser visar att minst 10 procent av 
jordbruksmarken1 bör avsättas för att dessa områden ska ge betydande effekter. 

4. Föredraganden föreslår slutligen att en fjärde miljöanpassningsåtgärd bör införas i paketet, 
nämligen ett krav på marktäckning. Jordbrukarna ska se till att deras mark inte lämnas bar 
i mer än 5-8 veckor i följd. Marktäckning kan bli ett viktigt verktyg för att förhindra 
jorderosion och för att förhindra att näringsämnen förenar vattenmiljön.

Modulering

Ytterligare en viktig diskussion i samband med miljöanpassningsåtgärder är frågan om 
modulering. Hur stor andel av medlen inom första pelaren bör vara tillgängliga för 
modulering till andra pelaren? Kommissionen föreslår 10 procent, men argumenten för denna 
procentandel är oklara. Modulering är frivilligt, så det finns inget skäl till att inte låta 
medlemsstaterna själva besluta hur de vill modulera medel från första till andra pelaren. 

Föredraganden föreslår att möjligheten att tillämpa omvänd modulering för vissa 
medlemsstater i kommissionens förslag bör avskaffas. Denna möjlighet finns inte i dag och 
det vore mycket negativt ur miljösynvinkel om en sådan möjlighet infördes. 

Mot ett mer hållbart jordbruk

EU har i sin Europa 2020-strategi åtagit sig att göra den ekonomiska tillväxten hållbar. I det 
sammanhanget har EU antagit ett mål om att ”få ett slut på förlusten av biologisk mångfald 
och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020 och om att i möjligaste mån återställa 
dem”. I sin ”Färdplan för ett konkurrenskraftigt och utsläppssnålt samhälle 2050” har 
kommissionen åtagit sig att minska växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn med 
42-49 procent senast 2050. 

Om dessa mål ska kunna förverkligas måste EU göra en långtgående reform av användningen 
av direktstöd inom GJP. Offentliga medel ska användas för kollektiva nyttigheter, och det bör 
vara vår målsättning att genomföra denna princip inom ramen för reformen av GJP.

                                               
1 Se bland annat: Naturschutzbund Deutschland (NABU), januari 2008: ”Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt”. Berlin.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

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 i syfte att garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter och 
tillhandahållande av kollektiva 
nyttigheter, 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,
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling och minimiverksamhet i 
syfte att bevara naturen inom ramen för 
Natura 2000 eller liknande 
naturskyddsprogram, samt vilka kriterier 
som jordbrukarna ska uppfylla för att anses 
ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i enlighet med god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat foder vad avser 
permanent betesmark.

Or. en

Motivering

Den aktuella definitionen av jordbruksverksamhet är tillräcklig, eftersom den omfattar såväl 
produktion av jordbruksråvaror från jordbruk som de grundläggande allmänna 
miljötillgångar som kan säkras genom god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. 
Eftersom uppfyllandet av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
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fortfarande kommer att vara ett villkor för merparten av direktstödet inom första pelaren, bör 
det också utgöra en viktig del av definitionen av jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör kunna 
överföra ett belopp som de själva 
fastställer från första till andra pelaren. 
Det valda beloppet kan höjas varje år i 
enlighet med artikel 14 om en 
medlemsstat så önskar. Denna flexibilitet 
mellan de båda pelarna bör garantera att 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
bidrar till en positiv miljöutveckling inom 
EU.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör själva få besluta hur stor andel av medlen inom första pelaren de vill 
överföra till andra pelaren. Eftersom modulering är frivilligt finns det inget skäl till att inte 
låta de medlemsstater som vill få överföra det belopp från första pelaren som de anser är 
lämpligt till andra pelaren.

Ändringsförslag 3

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 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens huvudsakliga 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 som 
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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].

är strikt kopplat till 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. växelbruk, bibehållande av
permanent betesmark, marktäckning 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 2092/9121 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

Motivering

Miljöanpassningsstödet bör inte utformas som en tilläggsbetalning, utan bör kopplas till 
grundstödet för att garantera dess effektivitet och genomförande inom hela EU.
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Ändringsförslag 4

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.

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för växelbruk 
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.

Or. en

Motivering

Växelbruk är en jordbruksmetod som kan vara mer effektiv än diversifiering av grödor och 
som är bättre för jordens bördighet och mer effektiv när det gäller att minska användningen 
av bekämpningsmedel. 

Ändringsförslag 5

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 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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Motivering

Definitionen av permanent betesmark (se artikel 4.1h) bidrar till att utesluta mycket intensiva 
gräsmarker som saknar fördelar för klimatet eller den biologiska mångfalden, och är i stället 
inriktad på betesmark utan örtväxter eller med vedartade växter. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) För att säkerställa att 
skyldigheterna när det gäller 
marktäckning tillämpas på ett 
proportionerligt och icke-diskriminerande 
sätt och leder till ett ökat skydd av 
vattenmiljön och förhindrar jorderosion, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att anta regler för 
tillämpningen av den åtgärden.

Or. en

Motivering

Jorderosion är en stor utmaning för EU:s jordbruk. Enligt nya modeller från Europeiska 
kommissionens gemensamma forskningscentrum är uppskattningsvis 1,3 miljoner km2 av 
arealen i EU-27 drabbad av vattenerosion. Vidare eroderas över 10 ton per hektar årligen 
från 20 procent av denna areal. Det är därför nödvändigt att införa en åtgärd som direkt 
hanterar jorderosion och överföring av näringsämnen direkt till grundvattnet.

Ändringsförslag 7

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 

(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 
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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.

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 medlemsstaternas 
skyldighet att se till att minst 10 procent 
av deras antal stödberättigande hektar, 
förutom områden med permanent 
betesmark, är områden med ekologiskt 
fokus.

Or. en

Motivering

Områden med ekologiskt fokus utgör ett viktigt säkerhetsnät som kan bidra till att skydda 
jordbruksföretagens naturresursbas. Enligt ett antal olika analyser (se exempelvis 
motiveringen till detta förslag till yttrande), kommer endast 10 procent av dessa områden att 
bidra till att nå verkliga miljöfördelar, genom att låta pollengivare röra sig fritt samt ge 
verkliga klimat-, jord- och vattenfördelar.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) I syfte att främja en hållbar utveckling 
för jordbruken i områden med naturliga 
begränsningar, bör medlemsstaterna få 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt 
arealbaserat stöd, utöver grundstödet, till 
alla jordbrukare som bedriver verksamhet i 
sådana områden. Medlemsstaterna kan, 
med utgångspunkt i objektiva 
miljökriterier som exempelvis högt 
naturvärde, välja att begränsa detta stöd 
till de jordbrukare som avses i artikel 33.1 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den .…om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
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landsbygdsutveckling (EJFLU)22 men som 
inte har utsetts i enlighet med artikel 46.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning av den .... om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

landsbygdsutveckling (EJFLU)
[förordningen om landsbygdsutveckling].
Detta stöd bör inte ersätta det stöd som ges 
i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) men som inte har utsetts i 
enlighet med artikel 46.1 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Jordbrukare från områden med naturliga begränsningar som aktivt bidrar till att bevara 
landskapet och till att skydda och bevara den biologiska mångfalden, marken, klimatet och 
vattnet bör få stöd genom denna åtgärd. Jordbrukssystem inom ramen för minst gynnade 
områden, som exempelvis jordbruk med högt naturvärde, kan producera livsmedelsprodukter 
av hög kvalitet och bidrar avsevärt till att skapa allmänna miljötillgångar, däribland 
koldioxidlagring, rent vatten, landskapskvalitet och biologisk mångfald. 

Ändringsförslag 9

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 

(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 



PE483.719v01-00 12/36 PA\893865SV.doc

SV

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

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 med 
kopplat stöd bör begränsas till små 
sektorer med särskilda behov och bör inte 
användas som ett allmänt instrument.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd främjar intensivt jordbruk, vilket är enormt problematiskt ur miljösynvinkel. 
GJP har utvecklats bort från denna typ av stöd under de senaste reformerna eftersom många 
problem har konstaterats i samband med kopplat stöd. Det vore ett steg tillbaka att återinföra 
kopplat stöd i stor skala i den kommande GJP-reformen.
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Ändringsförslag 10

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. Detta omfattar främjande 
av jordbrukssystem som exempelvis 
jordbruk med högt naturvärde och 
metoder som syftar till att nå 
miljöresultat. 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

Motivering

I föreliggande förslag avskaffas helt möjligheten att rikta frikopplat stöd mot miljövänligt 
jordbruk. Detta är ett stort steg tillbaka. Alternativet att ge medlemsstaterna möjlighet att i 
högre grad fokusera på specifik jordbruksverksamhet som gynnar miljön under första pelaren 
måste återinföras. Detta omfattar främjande av jordbrukssystem som exempelvis jordbruk och 
metoder med ett högt naturvärde. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 

(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 
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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. 

minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd 
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. 
Även om det för småbrukare är möjligt att 
minska skyldigheterna i fråga om 
jordbruksmetoder som gynnar miljön och 
klimatet enligt definitionen i 
avdelning III, kapitel 2 i denna 
förordning, ska bestämmelserna om 
tvärvillkor ändå omfatta 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. en

Motivering

Det kan vara motiverat att sänka miljöanpassningskraven för småbrukare för att främja ett 
småskaligt jordbruk, men jordbrukarna bör ändå uppfylla bestämmelserna om tvärvillkor 
eftersom de garanterar ett lägsta miljöskydd.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,
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– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

– att hålla jordbruksarealen i enlighet med 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i enlighet med 
artikel 94 i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen],

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

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet eller 
att utföra verksamhet i naturskyddssyfte 
inom ramen för Natura 2000 eller 
liknande naturskyddsprogram.

Or. en

Motivering

Den aktuella definitionen av jordbruksverksamhet är tillräcklig, eftersom den omfattar såväl 
produktion av jordbruksråvaror från jordbruk som de grundläggande allmänna 
miljötillgångar som kan säkras genom god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. 
Eftersom uppfyllandet av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
fortfarande kommer att vara ett villkor för merparten av direktstödet inom första pelaren, bör 
det också utgöra en viktig del av definitionen av jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 13

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 betesmark
eller permanenta grödor.

Or. en
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Ändringsförslag 14

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 
betesmark, och som odlas i fem år eller 
mer och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 15

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 betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
som inte har plöjts eller återbesåtts under 
sju år eller mera och som även omfattar 
andra arter än gräs och andra växter som 
lämpar sig för bete.

Or. en

Motivering

Denna nya definition bidrar till att utesluta mycket intensiva gräsmarker som saknar fördelar 
för klimatet eller den biologiska mångfalden från definitionen och är i stället inriktad på 
betesmark utan örtväxter eller med vedartade växter. Dessa betesmarker tillhandahåller 
väsentligt foder (buskar och frukter och löv från träd äts av alla typer av djur, däribland 
nötboskap) i många extensiva djuruppfödningssystem, särskilt i mer marginella regioner där 
betesdjurhållning är den enda tillgängliga användningen av naturresursen.
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Ändringsförslag 16

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 utmärks av lågintensivt 
jordbruk, en hög andel naturlig eller 
delvis naturlig växtlighet eller en stor 
mångfald av marktäckning.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling,

b) fastställa ramar för minimiverksamheten 
på arealer som naturligt hålls i ett skick 
som lämpar sig för bete eller odling och
för den minimiverksamhet som utförs i 
naturskyddssyfte inom ramen för 
Natura 2000 eller liknande 
naturskyddsprogram som avses i tredje 
strecksatsen i punkt 1 c,

c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 

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

jordbruksarealen i enlighet med god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i enlighet med andra 
strecksatsen i punkt 1 c,

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer som inte bedriver 
minimiverksamhet på sina 
jordbruksarealer i enlighet med 
artikel 4.1. c.

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

Or. en

Motivering

Den aktuella definitionen av en aktiv jordbrukare skulle riskera att utesluta jordbrukare som 
kombinerar sin jordbruksverksamhet med annan jordbruksbaserad verksamhet som bidrar till 
jordbruksföretagets ekologiska och socio-ekonomiska bärkraftighet och till den vidare 
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landsbygdsekonomin, och skulle även utesluta fritidsjordbrukare. För att stödja jordbrukare 
som på ett positivt sätt bidrar till miljön och för att ge fritidsjordbrukare ett incitament att 
bedriva hållbart jordbruk, måste dessa omfattas av definitionen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 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 en viss 
procentandel 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

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att medlemsstaterna själva får besluta hur stor 
andel av medlen inom första pelaren de vill överföra till andra pelaren. Eftersom modulering 
är frivilligt finns det inget skäl till att inte låta de medlemsstater som vill få överföra det 
belopp från första pelaren som de anser är lämpligt till andra pelaren.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter 2014 får medlemsstaterna, före 
den 1 augusti varje år, besluta att öka 
procentandelen av sina årliga nationella 
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tak för åtgärder inom ramen för 
programplaneringen för 
landsbygdsutveckling som finansieras 
genom EJFLU för nästa år. 

Or. en

Motivering

Det kan i den aktuella ekonomiska situationen bli svårt för medlemsstaterna att sju år i förväg 
besluta hur stora belopp de vill överföra från första till andra pelaren, eftersom de måste 
samfinansiera en betydande del av dessa medel själva. Det vore därför lämpligt att låta 
medlemsstaterna årligen justera det belopp som de vill överföra.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Före den 1 augusti 2013 får Bulgarien, 
Estland, Finland, Förenade kungariket, 
Lettland, Litauen, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovakien, Spanien och 
Sverige besluta att högst 5 % av det 
belopp som avsätts för stödåtgärder inom 
program för landsbygdsutveckling som 
under perioden 2015–2020 finansieras 
genom EJFLU i enlighet med förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska beviljas i form 
av direktstöd enligt den här förordningen. 
Därefter ska det motsvarande beloppet 
inte längre kunna beviljas i form av 
direktstöd inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogram.

utgår

Det beslut som avses i första stycket ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som avses i samma stycke.
Den procentsats som anmäls i enlighet 
med andra stycket ska vara densamma för 
de år som anges i punkt 1 första stycket.

Or. en
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Motivering

Omvänd modulering bör inte tillåtas, eftersom det skulle utgöra ett steg bakåt jämfört med 
den aktuella lagstiftningen. Medel från andra pelaren bör därför inte användas som 
kompensation för den orättvisa omfördelningen inom första pelaren.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna får före den 
1 augusti 2013 besluta att tillämpa 
ordningen för grundstöd på regional nivå. I 
sådant fall ska de utse regionerna på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, t.ex. särdrag vad 
gäller jordbruk, miljö och ekonomi samt 
regional jordbrukspotential och 
institutionell eller administrativ struktur. 
Om betydande skillnader förväntas i 
grundstödnivåerna mellan regionerna, 
ska medlemsstaterna bedöma de 
miljömässiga och sociala följderna av 
stödet.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att beakta regionernas miljömässiga särdrag vid tillämpningen av 
grundstödsystemet på regional nivå. För att undvika snedvridande effekter på den 
socio-ekonomiska strukturen eller miljön i de berörda regionerna, ska en medlemsstat vara 
skyldig att bedöma de miljömässiga och sociala effekterna om betydande skillnader i 
stödnivåerna mellan olika regioner förväntas.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

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

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) Tillämpa växelbruk på sin åkermark när 
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.

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

c) Ha områden med ekologiskt fokus på sin 
jordbruksareal.

ca) Inte lämna marken bar i mer än fem 
veckor i följd.

Or. en

Motivering

Miljöanpassningsmetoder bör tillämpas som ”stödberättigande kriterier”, vilket innebär att 
en jordbrukare som vill ha stöd under första pelaren ska tillämpa de tre metoder som ingår i 
paketet. Växelbruk är en jordbruksmetod som kan ge mycket mer än diversifiering av grödor 
och som är bättre för jordens bördighet och mer effektiv när det gäller att minska 
användningen av bekämpningsmedel. Marktäckning är en viktig jordbruksåtgärd som bör 
ingå i miljöanpassningen. Medlemsstaterna bör själva få välja hur de vill täcka marken 
(exempelvis med mellangrödor eller skörderester på vintern etc.).
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Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jordbrukare ska förlora hela sitt stöd i 
enlighet med denna förordning om de inte 
uppfyller kraven i detta kapitel.

Or. en

Motivering

För att jordbrukarna ska få ett starkt incitament att leva upp till miljöanpassningskraven är 
det nödvändigt att uttryckligen koppla deras direktstöd till miljöanpassningskraven.

Ändringsförslag 25

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 av de fyra 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

Motivering

En fjärde miljöanpassningskomponent, marktäckning, bör läggas till de tre som föreslås av 
kommissionen.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Växelbruk

Or. en

Ändringsförslag 27

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 permanent 
gröda eller 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.

Or. en

Motivering

Växelbruk är en jordbruksmetod som kan ge mer än diversifiering av grödor och som är 
bättre för jordens bördighet och mer effektiv när det gäller att minska användningen av 
bekämpningsmedel. Att införliva baljväxter i växelbruket kommer att bidra till att minska 
EU:s beroende av proteinimport för foder och kommer att få betydande miljöfördelar.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent betesmark

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 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 
betesmark i ansökan enligt artikel 74 i 
förordning (EU) nr XXX (HZR) för 
ansökningsåret 2011, nedan kallade 
referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark, ska bevaras som permanent 
betesmark.

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

Or. en

Motivering

Ett referensdatum i framtiden kan förvärra situationen och kan istället för att skydda 
betesmarken leda till omfattande plöjning innan den nya förordningen blir juridiskt bindande. 
För att undvika denna snedvridande effekt bör 2011 fastställas som basår.
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Ändringsförslag 30

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 medlemsstat ska tillåtas att ställa om 
högst 5 % av de referensarealer som utgörs 
av permanent betesmark på regional nivå. 
Den gränsen ska inte gälla vid force 
majeure eller exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Motivering

Att fastställa ett krav på permanent betesmark på regional nivå snarare än på 
jordbruksföretagsnivå gör att medlemsstaterna kan använda sin omställningsmöjlighet på 
5 % för att rikta in sig på jordbrukare som har svårt att uppfylla kravet på permanent 
betesmark.

Ändringsförslag 31

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 betesmark, omställning av 
jordbruksarealer till permanent betesmark 
när den tillåtna minskning som avses 
punkt 2 överskrids samt om ändring av de 
referensarealer som utgörs av permanent 
betesmark vid överlåtelse av mark.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Marktäckning

1. Jordbrukarna ska se till att deras 
stödberättigande mark inte lämnas utan 
vegetationstäcke i mer än fem veckor i 
följd, och under särskilt torra 
förhållanden eller när rotogräs måste 
kontrolleras, i högst 8 veckor i följd. En 
längre period kan godkännas i 
undantagsfall för att kontrollera rotogräs 
under ett enda år då gränsen på fem 
veckor tillämpas och beräknas utifrån en 
femårsperiod. Bara markpartier kan 
också godkännas, eftersom de är en del av 
naturvården. Vegetationstäcket kan 
omfatta naturlig växtlighet, mellangröda, 
stubbåker, gräs eller andra 
vegetationstäcken under permanenta 
grödor. 
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 55, som innehåller bestämmelser 
om skyldigheterna inom ramen för 
marktäckning som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Jorderosion är en stor utmaning för EU:s jordbruk. Enligt nya modeller från Europeiska 
kommissionens gemensamma forskningscentrum är uppskattningsvis 1,3 miljoner km2 av 
arealen i EU-27 drabbad av vattenerosion. Vidare eroderas över 10 ton per hektar årligen 
från 20 procent av denna areal. Det är därför nödvändigt att införa en åtgärd som direkt 
hanterar jorderosion och överföring av näringsämnen direkt till grundvattnet.
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Ändringsförslag 33

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. Medlemsstaterna ska se till att minst 
10 % av deras stödberättigande hektar på 
regional nivå 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 
arealer med ekologiskt fokus ska dessa 
arealer inte plöjas, besås eller gödslas 
med 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

Områden med ekologiskt fokus utgör ett viktigt säkerhetsnät som kan bidra till att skydda 
jordbruksföretagens naturresursbas. Enligt olika analyser (se exempelvis motiveringen till 
detta förslag till yttrande), kommer endast 10 procent av dessa områden att bidra till att 
skapa verkliga miljöfördelar, genom att låta pollengivare röra sig fritt samt ge verkliga 
klimat-, jord- och vattenfördelar. 

Ändringsförslag 34

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 

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

exempelvis ett högt naturvärde, begränsa 
stödet till vissa av de områden som avses i 
artikel 33.1 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Jordbrukare från områden med naturliga begränsningar som aktivt bidrar till att bevara 
landskapet och till att skydda och bevara den biologiska mångfalden, marken, klimatet och 
vattnet bör få stöd genom denna åtgärd. Jordbrukssystem inom ramen för minst gynnade 
områden, som exempelvis jordbruk med högt naturvärde, kan producera livsmedelsprodukter 
av hög kvalitet och bidrar avsevärt till att skapa allmänna miljötillgångar, däribland 
koldioxidlagring, rent vatten, landskapskvalitet och biologisk mångfald. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 
naturliga begränsningarnas art och 
jordbruksförhållandena i regionen.

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 
naturliga och miljömässiga 
begränsningarnas art och 
jordbruksförhållandena i regionen.

Or. en

Motivering

Jordbrukare från områden med naturliga begränsningar som aktivt bidrar till att bevara 
landskapet och till att skydda och bevara den biologiska mångfalden, marken, klimatet och 
vattnet bör få stöd genom denna åtgärd. Jordbrukssystem inom ramen för minst gynnade 
områden, som exempelvis jordbruk med högt naturvärde, kan producera livsmedelsprodukter 
av hög kvalitet och bidrar avsevärt till att skapa allmänna miljötillgångar, däribland 
koldioxidlagring, rent vatten, landskapskvalitet och biologisk mångfald. 
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Avdelning IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVDELNING IV AVDELNING IV

KOPPLAT STÖD KOPPLAT STÖD OCH ANDRA 
SPECIFIKA FORMER AV STÖD

Or. en

Ändringsförslag 37

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: proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa ris, nötter, mjölk 
och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, humle, sockerrör och cikoria, 
frukt och grönsaker.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd får endast beviljas då naturvården av olika landskap kräver att en viss 
jordbruksverksamhet bedrivs eller om verksamheten aktivt bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden eller till att skydda marken eller vattnet. Kopplat stöd till sådana grödor som 
durumvete och oljeväxter är inte kostnadseffektiva åtgärder när det gäller att genomföra 
målen för GJP, utan kan vara kontraproduktiva genom att ge incitament till 
intensivproduktion som leder till ensädesbruk.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska göra en 
bedömning av de miljömässiga och 
sociala följderna innan kopplat stöd 
beviljas.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd främjar intensivt jordbruk, vilket är enormt problematiskt ur miljösynvinkel. En 
miljöbedömning måste därför göras innan kopplat stöd beviljas för att se till att åtgärden inte 
skadar miljön. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att 

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
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.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd främjar intensivt jordbruk, vilket är enormt problematiskt ur miljösynvinkel. 
GJP har utvecklats i riktning från denna typ av stöd under de senaste reformerna eftersom 
många problem har konstaterats i samband med kopplat stöd. Det vore ett steg bakåt att 
återinföra kopplat stöd i stor skala i den kommande GJP-reformen.
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Ändringsförslag 41

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 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Motivering

Kopplat stöd främjar intensivt jordbruk, vilket är enormt problematiskt ur miljösynvinkel. 
GJP har utvecklats i riktning från denna typ av stöd under de senaste reformerna eftersom 
många problem har konstaterats i samband med kopplat stöd. Det vore ett steg bakåt att 
återinföra kopplat stöd i stor skala i den kommande GJP-reformen.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Avdelning IV – kapitel 2a (nytt) (efter artikel 46)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL 2a
Särskilt stöd

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Allmänna bestämmelser för särskilt stöd

1. Medlemsstaterna får bevilja särskilt 
stöd till jordbrukare på de villkor som 
fastställs i detta kapitel för
i) specifika typer av jordbruk som är 
viktiga när det gäller att skydda eller 
förbättra miljön, däribland 
jordbrukssystem med ett högt naturvärde,
ii) att tillämpa förbättrade 
djurskyddsnormer,
iii) särskild jordbruksverksamhet som 
medför tilläggsfördelar för ett miljövänligt 
jordbruk, och
iv) odling av miljömässigt och regionalt 
lämpliga baljväxter för djurfoder på lokal 
nivå för att främja utvecklingen av 
effektiva näringsämnescykler på 
jordbruksföretagen.
2. Särskilt stöd ska betalas ut i form av 
årligt stöd och ska beviljas för fastställda 
metoder på ett fastställt område eller för 
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fastställda djurskyddsstandarder för ett 
fastställt antal djur.
3. Allt särskilt stöd som beviljas enligt 
denna artikel ska vara förenligt med 
andra unionsåtgärder och annan 
unionspolitik.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 när det gäller
a) villkoren för beviljande av det särskilda 
stöd som avses i denna artikel, och,
b) bestämmelserna om förenlighet med 
andra unionsåtgärder och om kumulering 
av detta särskilda stöd.

Or. en

Motivering

I föreliggande förslag avskaffas helt möjligheten att inrikta frikopplat stöd på miljövänligt 
jordbruk. Detta är ett stort steg tillbaka. Alternativet att ge medlemsstaterna möjlighet att i 
högre grad fokusera på specifik jordbruksverksamhet som gynnar miljön under första pelaren 
måste återinföras. Detta omfattar främjande av jordbrukssystem som exempelvis jordbruk och 
metoder med ett högt naturvärde som syftar till att nå miljöresultat och öka 
jordbruksföretagens ekonomiska motståndskraft.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 46b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46b
Finansiella bestämmelser

1. Före den 1 augusti året före det första 
år då det särskilda stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt årliga 
nationella tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.
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2. Medlemsstaterna får till och med 
den 1 augusti 2016 se över sina beslut i 
enlighet med punkt 1 och, med verkan 
från 2017, besluta att
a) om tillämpligt och inom gränserna i 
punkt 1 öka den fastställda procentandel 
som används för finansieringen av det 
särskilda stödet,
b) om tillämpligt ändra villkoren för 
beviljande av det särskilda stödet, och
c) upphöra att bevilja stöd enligt detta 
kapitel.

Or. en

Motivering

Upp till 5 % av anslaget för det direkta stödet ska öronmärkas för miljörelaterad verksamhet 
som främjar hållbarhet i jordbruksföretagen.


