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Ändringsförslag 34
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd till genomförande av 
hållbara och gynnsamma 
jordbruksmetoder som ska motverka 
klimatförändringarna och skydda miljön, 
fastställa det årliga taket för ett stöd som 
kompenserar för områden med naturliga 
begränsningar, fastställa ett årligt tak för 
stöd som ges till unga jordbrukares 
etablering, fastställa de årliga taken för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
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om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. it

Ändringsförslag 35
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd, som innebär en betydelsefull 
sidoinkomst, särskilt i områden med 
naturbetingade handikapp, som är viktig 
för att upprätthålla familjernas inkomster 
och den ekonomiska och sociala 
strukturen i dessa regioner.

Or. pt

Ändringsförslag 36
Giommaria Uggias
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 37
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
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det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör det inte finnas en minimitröskel 
i dessa regioner. Medlemsstaterna bör 
dessutom ges frihet att välja att genomföra 
en av två typer av minimitrösklar som gör 
det möjligt att beakta strukturella särdrag 
inom deras jordbrukssektorer. Eftersom 
stöd skulle kunna beviljas till jordbrukare 
med så kallade jordbruksföretag utan mark 
är den hektarbaserade tröskeln inte 
tillämplig. Ett stödrelaterat minimibelopp 
bör därför tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

Or. pt

Ändringsförslag 38
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än 
en hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än 
0,3 hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
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varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena, i bergsområden 
och öregioner och på Egeiska öarna bör 
medlemsstaterna kunna bestämma om en 
minimitröskel bör tillämpas i dessa 
regioner. Medlemsstaterna bör dessutom 
ges frihet att välja att genomföra en av två 
typer av minimitrösklar som gör det 
möjligt att beakta strukturella särdrag inom 
deras jordbrukssektorer. Eftersom stöd 
skulle kunna beviljas till jordbrukare med 
så kallade jordbruksföretag utan mark är 
den hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. 
Ett stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

Or. it

Ändringsförslag 39
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
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överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som bör användas för att underlätta 
för unga nya jordbrukare att delta i 
systemet eller som får användas för att ta 
hänsyn till särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör behållas, 
men om möjligt förenklas.

överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som ska administreras på regional 
nivå och som bör användas för att 
underlätta för nytillträdande unga 
jordbrukare att delta i systemet eller som 
får användas för att ta hänsyn till särskilda 
behov i vissa regioner. Bestämmelserna om 
överföring och användning av 
stödrättigheter bör behållas, men om 
möjligt förenklas.

Or. it

Ändringsförslag 40
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) I syfte att garantera de ”gröna” 
åtgärder som medlemsstaterna bedömer 
vara tillämpbara på deras territorium för 
att uppnå likvärdiga miljö- och 
klimatresultat, ska medlemsstaterna eller, 
på grundval av deras konstitutionella 
ordning, regionerna välja minst 
två relevanta åtgärder ur den förteckning 
över åtgärder som fastställts på 
unionsnivå. De ska också välja ut en 
tredje åtgärd som är bättre lämpad för 
deras territorium ur en uppsättning 
alternativa åtgärder. Kommissionen ska 
godkänna dessa val inom två månader 
efter det att den underrättats om dem.

Or. it

Ändringsförslag 41
Giommaria Uggias
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Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) I syfte att garantera att de hållbara 
och gynnsamma jordbruksmetoder som 
ska motverka och mildra 
klimatförändringarna och skydda miljön 
är effektiva, bör grupper av jordbrukare 
på regional nivå kunna teckna 
samarbetsavtal som ska stödjas och 
kontrolleras av de regionala miljö- och 
jordbruksmyndigheterna. Syftet med 
dessa avtal är att säkerställa kontinuitet 
och därmed optimera arealerna med 
ekologiskt fokus, utan att i samband 
därmed skada värdefull jordbruksmark.

Or. it

Ändringsförslag 42
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För enkelhetens skull och för att ta
hänsyn till de yttersta randområdenas 
särskilda läge, bör direktstöden i dessa 
regioner hanteras inom de stödprogram 
som upprättas genom förordning 
(EG) nr 247/2006. Därav följer att 
bestämmelser i denna förordning som rör 
system för grundstöd och relaterade stöd 
samt kopplade stöd inte bör tillämpas på 
dessa regioner.

(40) För enkelhetens skull och för att bättre 
anpassa den gemensamma 
jordbrukspolitiken till de yttersta 
randområdenas särskilda läge – de hindras 
av sin ringa storlek och sitt långa avstånd 
från marknaderna – bör direktstöden och 
alla former av inkomststöd som beviljas 
jordbrukare i dessa regioner hanteras inom 
de stödprogram som upprättats genom 
förordning (EG) nr 247/2006. Därav följer 
att bestämmelser i denna förordning som 
rör system för grundstöd och relaterade 
stöd samt kopplade stöd inte bör tillämpas 
på dessa regioner.

Or. pt
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Ändringsförslag 43
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) I nödsituationer eller vid 
naturkatastrofer som drabbar 
jordbruksproduktionen och jordbrukarna 
får kommissionen anta åtgärder som 
anses vara nödvändiga och motiverade för 
att lösa specifika problem, genom 
undantag från bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. pt

Ändringsförslag 44
Giommaria Uggias

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 
hållbara och gynnsamma 
jordbruksmetoder som ska motverka och 
mildra klimatförändringarna och skydda 
miljön.

Or. it

Ändringsförslag 45
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 ska inte tillämpas på de regioner 
i unionen som avses i artikel 349 i 
fördraget, nedan kallade de yttersta 
randområdena och på de direktstöd som 
beviljas på de mindre Egeiska öarna i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1405/2006.

Artiklarna 10 och 11 ska inte tillämpas på 
de regioner i unionen som avses i 
artikel 349 i fördraget, nedan kallade de 
yttersta randområdena och på de direktstöd 
som beviljas på de mindre Egeiska öarna i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1405/2006.

Or. pt

Ändringsförslag 46
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 47
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna, vilken bl.a. 
kan omfatta en lägsta djurtäthet.

Or. pt
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Ändringsförslag 48
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att undvika att de totala direktstöden 
överstiger de tak som anges i bilaga III, ska 
medlemsstaterna göra en linjär minskning 
av alla direktstöd utom de direktstöd som 
beviljas i enlighet med förordningarna 
(EG) nr 247/2006 och (EG) nr 1405/2006. 
De linjära minskningarna ska inte heller 
tillämpas på direktstöd till arealer som 
ligger på mindre öar som ingår i 
öregionernas förvaltning.

Or. it

Ändringsförslag 49
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd begärts eller 
kommer att beviljas före de minskningar 
och uteslutningar som fastställs i artikel 66 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], är mindre än ett hektar.

b) När jordbruksföretagets stödberättigande 
areal, för vilken direktstöd begärts eller 
kommer att beviljas före de minskningar 
och uteslutningar som fastställs i artikel 66 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], är mindre än 0,3 hektar.

Or. it

Ändringsförslag 50
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De berörda medlemsstaterna får 
besluta att inte tillämpa punkt 1 i de 
yttersta randområdena och på de mindre 
Egeiska öarna.

3. Punkt 1 ska inte tillämpas i de yttersta 
randområdena och på de mindre Egeiska 
öarna.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De berörda medlemsstaterna får besluta 
att inte tillämpa punkt 1 i de yttersta 
randområdena och på de mindre Egeiska 
öarna.

3. De berörda medlemsstaterna får besluta 
att inte tillämpa punkt 1 i de yttersta 
randområdena och på de mindre Egeiska 
öarna liksom på de mindre öar som ingår i 
öregionernas förvaltning.

Or. it

Ändringsförslag 52
Luís Paulo Alves

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 

2. Jordbrukare som under perioden från 
2009 till 2011 erhöll direktstöd eller 
kompletterande direktstöd, i båda fallen i 
enlighet med förordning (EG) nr 73/2009, 
eller som under 2012 eller 2013 tilldelades 
stödrättigheter inom ramen för det samlade 
gårdsstödet i enlighet med artikel 41, 
artikel 63 eller punkterna B eller C i 



PE496.441v01-00 14/31 AM\913248SV.doc

SV

berättigade till att beviljas direktstöd i 
enlighet med artikel 9.

bilaga IX till 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. pt

Ändringsförslag 53
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 28 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) regler som avser möjligheten för 
grupper av jordbrukare att på regional 
nivå teckna samarbetsavtal som ska 
stödjas och kontrolleras av de regionala 
miljö- och jordbruksmyndigheterna och 
vars syfte är att säkerställa kontinuitet 
och därmed optimera arealerna med 
ekologiskt fokus, utan att i samband 
därmed skada värdefull jordbruksmark.

Or. it

Ändringsförslag 54
Giommaria Uggias

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 på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda minst två 
av följande jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön:

Or. it
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Ändringsförslag 55
Czesław Adam Siekierski

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 tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
femton hektar.

Or. en

Ändringsförslag 56
Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara permanent gräsmark på 
jordbruksföretaget.

b) Bevara permanent betesmark på 
jordbruksföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 57
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007 ska 

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

automatiskt vara berättigade till det stöd 
som avses i detta kapitel. Den 
ovannämnda rättigheten ska även 
tillämpas på jordbrukare vars jordbruk är 
belägna i miljöskyddsområden som 
erkänts av medlemsstaterna, på nationell 
eller regional nivå, samt på 
jordbruksmark för vilken det har gjorts 
åtaganden om ett miljövänligt jordbruk 
inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. pt

Ändringsförslag 58
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– Jordbruksföretagets åkermark täcker 
mindre än femton hektar.

– Natura 2000 täcker mer än 50 % av 
jordbruksföretagets jordbruksmark.
– Områden som är föremål för miljö- och 
klimatåtgärder i jordbruket enligt 
artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
täcker mer än 50 % av 
jordbruksföretagets jordbruksmark.
– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– Jordbrukare som uppfyller kraven 
avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 
i förordning (EG) nr 834/2007.

– Jordbrukare som bedriver intensivt 
jordbruk med trädodlingar, högstammade 
växter och/eller vinodlingar.
– Jordbrukare som är medlemmar i 
producentorganisationer för skydd av 
tillverkningen av jordbruksprodukter med 
skyddad ursprungsbeteckning och/eller 
skyddad geografisk beteckning.

Or. it

Motivering

Att låta system som är certifierade som ”gröna per definition” ingå, kommer att bidra till 
utvecklingen av sådana system och till jordbrukarnas deltagande, vilket kommer att skapa 
marknadsincitament som bidrar till ett mer hållbart jordbruk.

Ändringsförslag 60
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska endast vara tillämpligt 
avseende de enheter inom ett 
jordbruksföretag som utnyttjas för 
ekologisk produktion i enlighet med 

utgår
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artikel 11 i förordning (EG) nr 834/2007.

Or. it

Ändringsförslag 61
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
I syfte att garantera de ”gröna” åtgärder 
som medlemsstaterna bedömer vara 
tillämpbara på deras territorium för att 
uppnå likvärdiga miljö- och 
klimatresultat, ska medlemsstaterna, på 
grundval av sin konstitutionella ordning 
och efter att om lämpligt ha samrått med 
regionerna, se till att jordbrukarna får 
tillgång till ytterligare alternativ, utvalda 
på grundval av klimat- och miljömässiga 
mål och egenskaper, så att jordbrukarna 
kan välja en tredje obligatorisk åtgärd, 
efter att kommissionen har godkänt dessa 
alternativ.
Medlemsstaterna ska före den 
1 augusti 2013 underrätta kommissionen 
om sitt beslut. Kommissionen ska senast 
inom två månader efter det att den 
underrättats godkänna den uppsättning 
åtgärder som antagits av 
medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 62
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
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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 femton hektar ska odlingen av 
åkermarken bestå av minst tre olika grödor. 
Huvudgrödan får inte uppta mer än 70 %
av åkermarken, och de två största 
grödorna får inte uppta mer än 95 % av 
åkermarken.

Or. en

Ändringsförslag 63
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelserna i första stycket ska 
inte gälla jordbruk
– där åkermarken uteslutande används 
för produktion av gräs (sått eller 
naturligt) eller annat foder, helt ligger i 
träda eller helt besås med grödor som står 
under vatten under en betydande del av 
året, eller en kombination av dessa, eller
– där mer än 75 % av jordbruksföretagets 
stödberättigande jordbruksareal upptas av 
permanent gräsmark, permanenta grödor, 
används för produktion av gräs eller 
andra fodergrödor, ligger i träda, eller en 
kombination av dessa.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Permanent gräsmark Permanent betesmark

Or. en

Ändringsförslag 65
Czesław Adam Siekierski

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 
permanenta gräsmarkens andel av den 
sammanlagda jordbruksmarken bevaras.
Denna skyldighet ska gälla på nationell 
eller regional nivå.

De medlemsstater som gick med i EU före 
2004 ska se till att mark som var 
permanent betesmark vid tidpunkten för 
ansökan om arealstöd för 2003 bevaras 
som permanent betesmark.
De nya medlemsstater som gick med i EU 
2004 ska se till att mark som var 
permanent betesmark den 1 maj 2004 
bevaras som permanent betesmark.
Bulgarien och Rumänien ska se till att 
mark som var permanent betesmark 
den 1 maj 2007 bevaras som permanent 
betesmark.
Medlemsstaterna ska garantera att den 
andel permanent gräsmark som avses i 
första punkten (nedan kallad 
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referensindexet), inte minskar med mer 
än 10 % i förhållande till det referensår 
som avses i föregående punkt.
Bestämmelserna i denna punkt ska inte 
gälla permanent gräsmark som ska 
beskogas, om sådan beskogning är 
förenlig med miljön; de ska dock gälla 
permanent gräsmark som ska användas 
för plantering av julgranar och 
snabbväxande arter som odlas på kort 
sikt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Catherine Grèze

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 
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.

Or. en

Motivering

För att garantera ett verkligt hållbart angreppssätt ska referensåret för permanent betesmark 
inte vara 2014, utan 2011. Annars föreligger det en avsevärd risk för att en stor andel av 
betesmarken skulle plöjas upp och inte längre utgöra betesmark innan reformen träder i kraft.

Ändringsförslag 67
Luís Paulo Alves

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

Jordbrukare med permanenta odlingar 
som exempelvis olivlundar, vingårdar 
eller fruktodlingar, dock inte permanenta 
odlingar på obevattnad mark, ska tillämpa 
särskilda jordbruksmetoder som innebär 
en minimal markstörning och garanterar 
täckgröda på markytan.

Or. pt

Ändringsförslag 68
Catherine Grèze

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 betesmark. Den gränsen ska 
inte gälla vid force majeure eller 
exceptionella omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 69
Catherine Grèze

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 

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 
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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.

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

Ändringsförslag 70
Catherine Grèze

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 
betesmark, används för ekologisk 
infrastruktur, till exempel 
landskapselement såsom häckar och 
stenmurar, mark i träda, underhållna
terrasser och delvis naturliga livsmiljöer.
Nysådd, plöjning, eller användning av 
gödnings- och bekämpningsmedel är 
förbjudet. Skörd, slåtter och bete i en 
omfattning som inte leder till att 
gräsvallen försämras är tillåtet. I 
nyinrättade områden med blandad gräs-, 
betes- eller ängsmark får lämpliga 
baljväxter införlivas i blandningen av 
arter på betes- eller ängsmark som ska 
användas för bete eller slåtter.

Or. en

Ändringsförslag 71
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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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. Om det stödberättigade 
jordbruksområdet omfattar mer än 
20 hektar, ska jordbrukarna se till att minst 
5 % av deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent gräsmark, 
historiska betesmarker och permanenta 
grödor enligt definitionen i artikel 31a.1, 
utgörs av arealer med ekologiskt fokus, till 
exempel mark i träda, permanenta 
odlingar på obevattnad mark, terrasser, 
landskapselement, som exempelvis häckar 
eller stenmurar, buffertzoner, mark 
besådd med kvävefixerande grödor och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. pt

Ändringsförslag 72
Czesław Adam Siekierski

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 på nationell eller 
regional nivå 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, jordbruksarealer enligt 
system för miljövänligt jordbruk, områden 
utan kvävegödsling och utan användning 
av bekämpningsmedel, markuttag, 
jordbruksareal enligt Natur 2000 eller 
andra bevarandeområden, terrasser, 
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 ska 
den lägsta andel som avses i punkt 1 
minskas till 3 % då grupper av 
jordbrukare inrättar sammanhängande 
och angränsande arealer med ekologiskt 
fokus.

Or. pt

Ändringsförslag 74
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte avse jordbruksarealer 
som används för odling av frukt eller 
grönsaker eller jordbruksföretag vars 
åkermark upptar mindre än 
femton hektar.

Or. en

Ändringsförslag 75
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella sysselsättnings- och/eller
produktionsnivåerna i dessa regioner, i 
synnerhet i områden med naturbetingade 
begränsningar, såsom öar och de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 76
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då artikel 20 tillämpas får 
medlemsstaterna fastställa andra former 
av finansiering för områden som 
definieras i den mening som avses i den 
artikeln.

Or. pt

Ändringsförslag 77
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
inte betalas ut något stöd till jordbrukare 
för vilka det fastställts att de, efter dagen 
för offentliggörande av kommissionens 
förslag till denna förordning, har delat sitt 
företag i enda syfte att dra nytta av 
ordningen för småbrukare. Detta ska 
även gälla jordbrukare vars företag är ett 
resultat av sådan delning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 78
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då artikel 20 tillämpas får 
medlemsstaterna fastställa andra former 
av finansiering för områden som 
definieras i den mening som avses i den 
artikeln.

Or. pt

Ändringsförslag 79
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som önskar delta i ordningen 
för småbrukare ska lämna in en ansökan 
senast den 15 oktober 2014.

Jordbrukare som önskar delta i ordningen 
för småbrukare ska lämna in en ansökan 
vid en tidpunkt som ska fastställas av 
medlemsstaterna, men senast
1. den 15 oktober med verkan från 2014,

eller
2. den 15 oktober med verkan från 2015.

Den tidpunkt som medlemsstaterna 
fastställer kan emellertid inte infalla före 
sista dagen för inlämnande av en ansökan 
om anslutning till ordningen för 
grundstöd.

Or. en



PE496.441v01-00 28/31 AM\913248SV.doc

SV

Motivering

Det första året ett nytt system tillämpas, i synnerhet i medlemsstater som inte tidigare har 
tillämpat systemet med ersättningar, kan problem uppstå såväl för jordbrukarna som för 
myndigheterna. Jordbrukare skulle bli tvungna att välja mellan två olika, okända system. För 
att säkerställa att mekanismen uppnår sitt syfte bör det således vara möjligt att åtminstone en 
gång till upptas i ordningen för småbrukare inom budgetramsperioden.

Ändringsförslag 80
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som inte har ansökt om 
deltagande i ordningen för småbrukare 
senast den 15 oktober 2014 eller som 
beslutar att lämna ordningen efter den 
dagen eller som valts ut för stöd enligt 
artikel 20.1 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
ska inte längre ha rätt att delta den 
ordningen.

Jordbrukare som inte har ansökt om 
deltagande i ordningen för småbrukare 
senast den 15 oktober 2014 kan ompröva 
sitt val under loppet av 2016, senast den 
15 oktober. De som inte ansöker om 
deltagande i ordningen för småbrukare 
senast den 15 oktober 2016 eller som 
beslutar att lämna ordningen efter det att 
tidsfristen löpt ut 2014 eller 2016 eller 
som valts ut för stöd enligt artikel 20.1 i 
förordning (EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska inte längre ha 
rätt att delta den ordningen.

Or. pt

Ändringsförslag 81
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa det 
årliga belopp som ska betalas ut enligt 
ordningen för småbrukare till någon av 
nedanstående nivåer, med förbehåll för 

utgår
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punkterna 2 och 3:
a) Ett belopp som inte överstiger 15 % av 
det nationella genomsnittsstödet per 
stödmottagare.
b) Ett belopp som motsvarar det 
nationella genomsnittsstödet per hektar 
multiplicerat med ett tal som motsvarar 
antalet hektar men som högst får vara tre.
Det nationella genomsnittsstöd som avses 
i första stycket led a ska fastställas av 
medlemsstaterna på grundval av det 
nationella tak som anges i bilaga II för 
kalenderåret 2019 och det antal 
jordbrukare som erhåller stödrättigheter i 
enlighet med artikel 21.1.
Det nationella genomsnittsstöd som avses 
i första stycket led b ska fastställas av 
medlemsstaterna på grundval av det 
nationella tak som anges i bilaga II för 
kalenderåret 2019 och det 
stödberättigande hektar som deklareras i 
enlighet med artikel 26 under år 2014.

Or. en

Ändringsförslag 82
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 83
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får det 
belopp som avses i punkt 1, på Cypern och 
Malta, fastställas till ett värde som är 
lägre än 500 euro, men minst 200 euro.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 84
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det årliga stödet inom ordningen för 
småbrukare ska vara lika stort som det 
stöd en jordbrukare skulle vara berättigad 
till enligt artikel 18, artikel 29, artikel 34, 
artikel 36 och artikel 38 det år då 
jordbrukaren går med i ordningen, men 
inte högre än 1 500 euro.

Or. en

Ändringsförslag 85
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 1. Kommissionen ska genom 
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genomförandeakter anta de åtgärder som i 
en nödsituation är både nödvändiga och 
berättigade för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

genomförandeakter anta de åtgärder som i 
en nödsituation eller vid en naturkatastrof 
som drabbar jordbruksproduktionen och 
jordbrukarna är både nödvändiga och 
berättigade för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

Or. pt


