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Ändringsförslag 21
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör där så är 
lämpligt innehålla undantag för fall av 
force majeure, för exceptionella 
omständigheter och för fall av felaktig 
programplanering från den regionala 
lagstiftande myndighetens sida som 
stödmottagarna inte är ansvariga för. När 
det gäller jordbrukslagstiftning bör
begreppet force majeure tolkas mot 
bakgrund av domstolens rättspraxis.

Or. it

Ändringsförslag 22
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 
sidan jordbruksmetoder och förvaltning av 
jordbruk och normer avseende miljö, 
klimatförändring, god jordbrukshävd, 
livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd å den andra, är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
en omfattande jordbruksrådgivning som 
kan erbjuda råd till stödmottagarna. 
Jordbruksrådgivningen bör inte på något 
sätt påverka den skyldighet och det ansvar 
stödmottagarna har att följa dessa normer. 

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 
sidan jordbruksmetoder och förvaltning av 
jordbruk och normer avseende miljö, 
klimatförändring, god jordbrukshävd, 
livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd å den andra, är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
en omfattande jordbruksrådgivning som 
kan erbjuda råd till stödmottagarna. 
Jordbruksrådgivningen bör inte på något 
sätt påverka den skyldighet och det ansvar 
stödmottagarna har att följa dessa normer. 
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Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
det råder en klar åtskillnad mellan 
rådgivning och kontroll. 

Medlemsstaterna bör också uppmuntra
stödmottagarna att utnyttja rådgivningen 
och samtidigt säkerställa att det råder en 
klar åtskillnad mellan rådgivning och 
kontroll.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen. Alla 
stödmottagare, även de som inte får stöd i 
enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna får 
emellertid fastställa prioritetskriterier för 
denna. På grund av systemets karaktär, bör 
de uppgifter som erhålls i samband med 
rådgivningen behandlas konfidentiellt, 
utom vid allvarliga överträdelser av 
unionens lagstiftning eller nationell 
lagstiftning. För att rådgivningen ska vara 
effektiv bör rådgivarna ha lämpliga 
kvalifikationer och genomgå regelbunden 
utbildning.

(12) Även om det borde vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen skulle ett starkt 
främjande av rådgivningen göra
stödmottagarna medvetna om alla 
förmåner de kan få genom att utnyttja 
den. Alla stödmottagare, även de som inte 
får stöd i enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna får 
emellertid fastställa prioritetskriterier för 
denna. På grund av systemets karaktär, bör 
de uppgifter som erhålls i samband med 
rådgivningen behandlas konfidentiellt, 
utom vid allvarliga överträdelser av 
unionens lagstiftning eller nationell 
lagstiftning. För att rådgivningen ska vara 
effektiv bör rådgivarna ha lämpliga 
kvalifikationer och genomgå regelbunden 
utbildning.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör ställa de anslag 
som behövs för att täcka de utgifter som de 
godkända utbetalande organen betalar ut 
för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas 
förfogande i form av ersättning på 
grundval av en redovisning av de utgifter 
som dessa organ har haft. I avvaktan på 
sådan månadsvis ersättning bör 
medlemsstaterna tillhandahålla de 
finansiella medel som krävs för att 
tillgodose de godkända utbetalande 
organens behov. Medlemsstaterna och 
stödmottagarna bör själva bära de 
personalkostnader och administrativa 
kostnader som genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär.

(13) Kommissionen bör ställa de anslag 
som behövs för att täcka de utgifter som de 
godkända utbetalande organen betalar ut 
för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas 
förfogande i form av ersättning på 
grundval av en redovisning av de utgifter 
som dessa organ har haft. I avvaktan på 
sådan månadsvis ersättning bör 
medlemsstaterna tillhandahålla de 
finansiella medel som krävs för att 
tillgodose de godkända utbetalande 
organens behov. För att de utbetalande 
organen ska fungera effektivare bör de
själva bära de personalkostnader och 
administrativa kostnader som 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken innebär för 
medlemsstaterna och stödmottagarna.

Or. it

Ändringsförslag 25
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Användningen av det 
agrometerologiska systemet samt 
inhämtningen och förbättringen av 
satellitbilder bör ge kommissionen medel 
för att såväl förvalta jordbruksmarknaderna 
som underlätta övervakningen av 
jordbruksrelaterade utgifter.

(14) Användningen av det 
agrometerologiska systemet samt 
inhämtningen och förbättringen av 
satellitbilder bör ge kommissionen medel 
för att förvalta jordbruksmarknaderna,
underlätta övervakningen av 
jordbruksrelaterade utgifter samt bedöma 
och utan dröjsmål ge stöd i händelse av 
naturkatastrofer.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på 
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna 
få tillgång till de avsedda unionsmedlen 
redan när de börjar genomföra sina 
program. Det är följaktligen nödvändigt att 
införa ett system med förhandsfinansiering, 
med begränsningar av beloppen, för att 
säkerställa ett regelbundet flöde av medel 
som gör det möjligt att på lämpligt sätt 
göra utbetalningar till stödmottagarna.

(23) Programmen för landsbygdsutveckling 
finansieras från unionsbudgeten på 
grundval av åtaganden med årliga 
delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna 
få tillgång till de avsedda unionsmedlen 
redan när de börjar genomföra sina 
program. Man bör följaktligen prioritera 
att införa ett system med 
förhandsfinansiering, med begränsningar 
av beloppen, för att säkerställa ett 
regelbundet flöde av medel som gör det 
möjligt att på lämpligt sätt göra
utbetalningar till stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 27
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att skydda unionsbudgetens 
finansiella intressen bör medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att säkerställa att 
verksamhet som finansieras av EGFJ och 
EJFLU verkligen äger rum och utförs 
korrekt. Det är också nödvändigt att 
medlemsstaterna förebygger, upptäcker 
och effektivt beivrar eventuella 
oegentligheter som stödmottagare gör sig 
skyldiga till eller om de inte fullgör de 
skyldigheter de har. För detta ändamål bör 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 

(37) För att skydda unionsbudgetens 
finansiella intressen bör medlemsstaterna 
vidta proportionerliga åtgärder för att 
säkerställa att verksamhet som finansieras 
av EGFJ och EJFLU verkligen äger rum 
och utförs korrekt. Det är också nödvändigt 
att medlemsstaterna förebygger, upptäcker 
och effektivt beivrar eventuella 
oegentligheter som stödmottagare gör sig 
skyldiga till eller om de inte fullgör de 
skyldigheter de har. För detta ändamål bör 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
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finansiella intressen gälla. finansiella intressen gälla.

Or. en

Ändringsförslag 28
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas i samma rättsliga ram på horisontell 
nivå. De bör täcka in de skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
administrativa kontroller och kontroller på 
plats, de regler som finns för återvinning, 
minskning och inställande av stöd. Även 
regler för kontroller av skyldigheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till 
utbetalning av ett stöd bör fastställas.

(38) Bestämmelser som rör allmänna 
principer om kontroller, indragna 
utbetalningar, minskningar eller inställda 
betalningar och om de påföljder som kan 
användas finns i olika sektorsförordningar 
som rör jordbruket. Dessa regler bör 
samlas och förenklas i samma rättsliga 
ram på horisontell nivå. De bör täcka in de 
skyldigheter medlemsstaterna har när det 
gäller administrativa kontroller och 
kontroller på plats, de regler som finns för 
återvinning, minskning och inställande av 
stöd. Även regler för kontroller av 
skyldigheter som inte nödvändigtvis är 
kopplade till utbetalning av ett stöd bör 
fastställas. Där felfrekvenserna ligger på 
en godtagbar nivå bör medlemsstaterna i 
motsvarande grad minska antalet 
kontroller på plats.

Or. en

Ändringsförslag 29
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas. Det 

(41) Huvudbeståndsdelarna i det 
integrerade systemet bör bibehållas på en 
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gäller framför allt bestämmelserna om en 
datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter.

lämplig nivå, samtidigt som man bör ta 
vederbörlig hänsyn till att detta inte får 
medföra oskäliga administrativa bördor 
för jordbrukare och administrativa organ. 
Det gäller framför allt bestämmelserna om 
en datoriserad databas, ett 
identifieringssystem för jordbruksskiften, 
stödansökningar eller stödanspråk samt ett 
system för identifiering och registrering av 
stödrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 30
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Enligt förordning (EG) nr 485/2008 
ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa ett 
effektivt skydd av unionens finansiella 
intressen och i synnerhet försäkra sig om 
att verksamhet som finansieras genom 
EGFJ verkligen äger rum och utförs 
korrekt. För att skapa klarhet och 
överskådlighet bör de relevanta 
bestämmelserna integreras i samma akt. 
Förordning (EG) nr 485/2008 bör därför 
upphävas.

(44) Enligt förordning (EG) nr 485/2008 
ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa ett 
effektivt skydd av unionens finansiella 
intressen och i synnerhet försäkra sig om 
att verksamhet som finansieras genom 
EGFJ verkligen äger rum och utförs 
korrekt. För att skapa enkelhet, klarhet och 
överskådlighet bör de relevanta 
bestämmelserna integreras i samma akt. 
Förordning (EG) nr 485/2008 bör därför 
upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 31
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 54
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem fullt 
ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i jordbruksföretagen 
enligt en tidsplan och i synnerhet de 
allmänna principerna för integrerat 
växtskydd ska tillämpas senast den 
1 januari 2014.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 33
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) nr 
xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom ramen 
för systemet med tvärvillkor. Undantaget 
bör emellertid inte påverka skyldigheten 
att följa gällande bestämmelser i 
sektorslagstiftningen och inte heller 
möjligheten att bli kontrollerad och ålagd 
påföljder enligt den lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 
vissa administrativa begränsningar för både 
stödmottagare och nationella förvaltningar 
på grund av de register som måste föras, de 
kontroller som ska utföras och de påföljder 
som ska tillämpas när så behövs. 
Påföljderna bör vara proportionerliga, 
effektiva och avskräckande. De bör påföras 
utan att hänsyn tas till andra påföljder som 
fastställs i annan unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att nå 
överensstämmelse är det lämpligt att 
sammanföra de relevanta 
unionsbestämmelserna i ett enda 
rättsinstrument. För jordbrukare som ingår 
i den stödordning för småbrukare som 
avses i avdelning V i förordning (EG) nr 
xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 
enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 
den nytta som det innebär att upprätthålla 
detta system för dessa småbrukare. För att 
göra det enklare bör dessa jordbrukare 
därför undantas från tvärvillkoren och i 
synnerhet från kontrollsystemet och från 
risken att drabbas av påföljder inom ramen 
för systemet med tvärvillkor.

Or. en

Motivering

Små jordbruk är till sin natur ”grönare” än stora företag. Offentliga myndigheter måste 
alltid sträva efter att minska de administrativa bördorna för småskaliga jordbrukare och 
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familjejordbruk, med tanke på de sociala och kulturella fördelar som de bidrar med i
landsbygdsområdena.

Ändringsförslag 34
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Om tvärvillkoren ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt krävs 
kontroll av att stödmottagarna fullgör sina 
skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar 
att använda sig av möjligheten att inte 
tillämpa minskning eller uteslutning när det 
berörda beloppet är mindre än 100 EUR, 
bör den behöriga kontrollmyndigheten 
under nästkommande år kontrollera att ett 
urval av stödmottagare har åtgärdat 
överträdelsen i fråga.

(60) Om tvärvillkoren ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt krävs 
kontroll av att stödmottagarna fullgör sina 
skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar 
att använda sig av möjligheten att inte 
tillämpa minskning eller uteslutning när det 
berörda beloppet är mindre än 100 EUR, 
bör den behöriga kontrollmyndigheten 
under nästkommande år kontrollera att ett 
urval av stödmottagare har åtgärdat 
överträdelsen i fråga. Medlemsstaterna får 
därutöver inrätta ett system för tidig 
varning vid en första mindre allvarlig 
överträdelse för att uppnå ökad acceptans
för tvärvillkorssystemet från 
jordbrukssektorns sida och involvera 
jordbrukarna närmare i uppfyllandet av
kraven. Systemet bör ha formen av en 
varningsskrivelse som bör åtföljas av 
korrigerande åtgärder från vederbörande 
stödmottagares sida och kontrolleras av 
medlemsstaten under det påföljande året.

Or. it

Ändringsförslag 35
Giommaria Uggias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i jordbruksföretag i linje 
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med alla åtgärder som rekommenderas i 
programmen för landsbygdsutveckling, 
inklusive modernisering av jordbruk, 
uppbyggnad av konkurrenskraft, 
sektorsintegration, innovation och 
marknadsinriktning.

Or. it

Ändringsförslag 36
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den nationella myndigheten ska förse 
den potentiella stödmottagaren med en 
tillämplig förteckning över utvalda organ, i 
första hand i elektronisk form.

Or. it

Ändringsförslag 37
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett starkt främjande av systemet med 
jordbruksrådgivning bör göra
stödmottagarna medvetna om alla 
förmåner de kan få genom att utnyttja 
rådgivningen. 

Or. ro

Ändringsförslag 38
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 39
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater som lägger fram mer 
än ett landsbygdsutvecklingsprogram får 
kompensera icke utnyttjade belopp fram 
till den 31 december två år efter att ett 
eller flera landsbygdsutvecklingsprogram 
har godkänts, med utgiftsbelopp som är 
högre än gränsvärdet för andra 
landsbygdsutvecklingsprogram. Om det 
efter kompensationen återstår belopp att 
annullera ska dessa utnyttjas 
proportionellt för 
landsbygdsutvecklingsprogram med 
förfallna betalningar.

Or. pt
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Ändringsförslag 40
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 41
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de kontroller som medlemsstaterna gör 
enligt nationella lagar och andra 
författningar enligt artikel 287 i fördraget 
eller de kontroller som görs med stöd av 
artikel 322 i fördraget eller på grundval av 
rådets förordning (EG) nr 2185/9639, får 
kommissionen anordna kontroller på plats i 
medlemsstaterna i syfte att särskilt 
kontrollera

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de kontroller som medlemsstaterna gör 
enligt nationella lagar och andra 
författningar enligt artikel 287 i fördraget 
eller de kontroller som görs med stöd av 
artikel 322 i fördraget eller på grundval av 
rådets förordning (EG) nr 2185/9639, får 
kommissionen, under exceptionella 
omständigheter, anordna kontroller på 
plats i medlemsstaterna i syfte att särskilt 
kontrollera

Or. en
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Ändringsförslag 42
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska minska antalet 
kontroller på plats i medlemsstater där det 
av det attesterande organets yttrande över
de underliggande transaktionernas
laglighet och korrekthet framgår att 
felfrekvensen ligger på en godtagbar nivå.

Or. en

Motivering

De kontroller på plats som kommissionen utför bör minskas när det av granskningen av 
transaktionernas laglighet och korrekthet framgår att felfrekvensen ligger på en godtagbar 
nivå. Förhoppningsvis minskar detta kostnaderna för sådana inspektioner.

Ändringsförslag 43
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det dock av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten inte 
har kunnat ske någon indrivning inom de 
tidsfrister som anges i första stycket och 
om det belopp som ska indrivas överstiger 
en miljon euro får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten förlänga
tidsfristerna med upp till 50 % av de 
ursprungliga tidsfristerna.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka senast 24 månader efter att 
den behöriga nationella myndigheten har 
fastställt de belopp som ska återbetalas 
enligt den slutliga kontrollrapporten eller 
liknande dokument, i enlighet med 
tillämplig lagstiftning, och registrera 
motsvarande belopp i det utbetalande 
organets liggare över fordringar

Or. pt

Ändringsförslag 45
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, är det den berörda 
medlemsstaten som får stå för de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
måste fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 60.

2. Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran framfördes, 
eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 procent av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning och EU:s budget för 
50 procent, utan att detta påverkar kravet 
på att den berörda medlemsstaten måste 
fortsätta driva indrivningsförfarandena i 
enlighet med artikel 60.

Or. pt
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Ändringsförslag 46
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska inrätta 
förvaltnings- och kontrollsystem som är 
effektiva, proportionella, riskbaserade och 
kan anpassas till de mottagande 
regionernas behov för att försäkra sig om 
att lagstiftningen som styr unionens 
stödordningar följs. Det åligger 
medlemsstaten att med hjälp av nationella 
samordningsorgan anpassa förvaltnings-
och kontrollsystemet till de specifika 
regionala förhållandena på grundval av 
den information som lämnas av de 
utbetalande organen i enlighet med 
artikel 7.3.

Or. it

Ändringsförslag 47
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
största felen. Antalet kontroller på plats 
ska minskas i proportion till de risker som 
finns och för att minska de administrativa 
bördorna för såväl offentliga myndigheter 
som jordbrukare.
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Or. en

Ändringsförslag 48
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När så är tillämpligt, ska det 
integrerade systemet innefatta ett system 
för identifiering och registrering av djur, 
upprättat i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 och rådets 
förordning (EG) nr 21/2004.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på svårigheterna att genomföra förordning (EG) nr 21/2004 bör denna inte ingå i 
det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

Ändringsförslag 49
Giommaria Uggias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med avvikelse från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta, med beaktande 
av riskerna för överkompensation, att 
betala upp till 50 procent när det gäller 
den betalning som avses i avdelning III 
kapitel 2 i förordning ... (direktstöd) och 
75 procent för stöd som beviljas inom 
ramen för landsbygdsutveckling i enlighet 
med artikel 68.2, efter det att de 
administrativa kontroller som fastställs i 
artikel 61.1 har avslutats. Procentandelen 
ska vara samma för alla stödmottagare 
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som deltar i åtgärden eller åtgärderna.

Or. it

Ändringsförslag 50
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a Medlemsstaterna får inrätta ett 
varningssystem för att stödmottagare som 
inte uppfyller villkoren ska kunna åtgärda 
bristerna innan en administrativ påföljd 
utdöms. Om en medlemsstat beslutar att 
utnyttja denna möjlighet ska den behöriga 
myndigheten översända en första 
varningsskrivelse till stödmottagaren med 
meddelande om bristerna och om 
skyldigheten att vidta korrigerande 
åtgärder. Den behöriga myndigheten ska 
dessutom påföljande år vidta de åtgärder 
som krävs för att kontrollera att 
stödmottagaren har åtgärdat de berörda
bristerna.
Varningssystemet får enbart tillämpas vid 
den första överträdelsen om denna inte 
bedöms som ”allvarlig” och där 
”åtgärden” är strikt begränsad till det
jordbruksföretag som innehas av den 
stödmottagare som är ansvarig för 
överträdelsen, i enlighet med villkoren i 
artikel 99a.

Or. it

Ändringsförslag 51
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa system, framför allt systemet för 
identifiering och registrering av djur som 
är upprättat i enlighet med rådets direktiv 
2008/71/EG av den 15 juli 2008 om 
identifikation och registrering av svin och 
förordningarna (EG) nr 1760/2000 och 
(EG) nr 21/2004, ska vara förenliga med 
det integrerade system som föreskrivs i 
avdelning V kapitel II i den här 
förordningen.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på svårigheterna att genomföra förordning (EG) nr 21/2004 bör denna inte ingå i 
det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

Ändringsförslag 52
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda 
sig av den möjlighet som anges i första 
stycket ska den behöriga myndigheten 
nästkommande år, för ett urval av 
stödmottagare, vidta de åtgärder som 
krävs för att kontrollera att 
stödmottagaren åtgärdar de aktuella 
konstaterade överträdelserna. 
Stödmottagaren ska underrättas om 
konstaterade överträdelser och om 
skyldigheten att vidta åtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Jag anser att kommissionens förslag om att avskaffa uppföljningskontroller vid små 
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överträdelser är en bra lösning. När det gäller den lösning som innebär att de kontroller som 
omfattas av bestämmelserna om stöd av mindre betydelse ska begränsas till en utvald grupp 
av stödmottagare (stickprov) anser vi att förenklingen bör innefatta ett totalt avskaffande av 
upprepade kontroller av överträdelser som omfattas av bestämmelserna om stöd av mindre 
betydelse.

Ändringsförslag 53
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 100

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Medlemsstater får behålla 25 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

Or. en

Motivering

Jag ser inget skäl till varför kommissionen har infört denna ändring (beloppet sänktes från 
25 % till 10 %). I den gällande förordningen (artikel 25 i förordning (EG) nr 73/2009) får 
medlemsstaterna behålla 25 % av det belopp som frigörs i samband med tillämpning av 
minskningarna.


