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Ändringsförslag 1127
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att den EU-omfattande 
tillbakagången för biologisk mångfald ska 
kunna åtgärdas måste det i alla 
medlemsstater säkerställas att en 
minimiareal av jordbruksmark tas ur 
produktion och att den omfattas av 
villkorlighetsordningar och miljösystem. I 
det sammanhanget bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer syfta till att ha en 
areal på minst 10 % där det finns 
landskapsinslag som är till nytta för den 
biologiska mångfalden. Bland dessa bör 
märkas erosionsskyddande 
vegetationsremsor, trädesmark antingen 
inom växelbruket eller utanför det, 
häckar, icke-produktiva träd, 
terrassväggar och vattensamlingar, vilka 
alla bidrar till att förbättra 
koldioxidbindningen, förebygga 
markerosion och utarmning av marken, 
filtrera luft och vatten och stödja 
anpassningen till klimatförändringarna.

Or. en



AM\1216057SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1128

Ändringsförslag 1128
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 Artikel 12

Medlemsstaternas skyldigheter med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden

Medlemsstaternas skyldigheter med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell eller regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i linje med det 
huvudsakliga målet med de normer som 
anges i bilaga III, med beaktande av 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska, i 
samråd med alla relevanta berörda parter 
på nationell eller, om så är lämpligt, på 
regional nivå, fastställa miniminormer för 
stödmottagare med avseende på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
i linje med det huvudsakliga målet med de 
normer som anges i bilaga III, med 
beaktande av särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur, och på det sättet 
säkerställa att marken bidrar till de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e och f.

2. När det gäller de huvudsakliga mål 
som anges i bilaga III får medlemsstaterna 

2. För att värna den gemensamma 
jordbrukspolitikens enhetlighet och 
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föreskriva ytterligare normer utöver dem 
som fastställs i den bilagan som är 
inriktade mot samma huvudsakliga mål. 
Medlemsstaterna får inte definiera 
miniminormer för andra huvudsakliga mål 
än de huvudsakliga mål som anges i bilaga 
III.

säkerställa lika villkor när det gäller de 
huvudsakliga mål som anges i bilaga III får 
medlemsstaterna inte föreskriva ytterligare 
normer utöver dem som fastställs i den 
bilagan som är inriktade mot samma 
huvudsakliga mål, inom 
villkorsordningen. Dessutom får 
medlemsstaterna inte definiera 
miniminormer för andra huvudsakliga mål 
än de huvudsakliga mål som anges i bilaga 
III.

Medlemsstaterna ska förse de berörda 
stödmottagarna med en förteckning över 
vilka krav och normer som ska tillämpas 
på gårdsnivå, om så är lämpligt i 
elektronisk form, samt tydlig och exakt 
information om dessa.
2a. De jordbrukare som uppfyller 
kraven i förordning (EU) 2018/848 om 
ekologiskt jordbruk ska därigenom 
automatiskt anses uppfylla norm 8 för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i bilaga III till den här 
förordningen.
2b. Unionens yttersta randområden, 
enligt definitionen i artikel 349 i EUF-
fördraget och de mindre Egeiska öarna 
enligt definitionen i artikel 1.2 i 
förordning (EU) nr 229/2013, ska 
undantas från kraven enligt normerna 1, 
2, 8 och 9 för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i bilaga III till denna 
förordning.
2c. De jordbrukare som deltar i 
frivilliga system för klimatet och miljön i 
enlighet med artikel 28 och tillämpar 
jordbruksmetoder som är likvärdiga med 
normerna 1, 8, 9a, 9d eller 10 för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, ska automatiskt anses 
uppfylla motsvarande normer för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i bilaga III till den här 
förordningen, förutsatt att dessa system är 
gynnsammare för klimatet och miljön än 
de ovannämnda normerna 1, 8, 9a, 9d 
eller 10. Metoder av detta slag ska 
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bedömas i enlighet med avdelning V i 
denna förordning.

3. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
system för tillhandahållande av det 
verktyg för hantering av näringsämnen 
för ett hållbart jordbruk som avses i 
bilaga III, tillsammans med de 
minimikrav på ingående delar och 
funktioner som fastställs i bilagan, till de 
stödmottagare som ska använda verktyget.
Kommissionen får stödja medlemsstaterna 
när det gäller utformningen av detta 
verktyg och med kraven på tjänster för 
datalagring och databearbetning.
4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, bland annat genom att 
fastställa delarna i det system för andelen 
permanent gräsmark, referensår och 
omställningsgrad enligt norm 1 som avses i 
bilaga III samt formatet och minimikraven 
på ingående delar och funktioner i 
verktyget för hantering av näringsämnen 
för ett hållbart jordbruk.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
med avseende på ytterligare delar i det 
system för andelen permanent gräsmark, 
referensår och omställningsgrad enligt 
norm 1 som avses i bilaga III samt formatet 
och minimikraven på ingående delar och 
funktioner i verktyget för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk.

Or. en
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Ändringsförslag 1129
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 Artikel 13

Jordbruksrådgivning Jordbruksrådgivning

1. Medlemsstaterna ska i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa tjänster där 
jordbrukare och andra stödmottagare inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kan få råd om 
förvaltning av mark och jordbruksföretag 
(nedan kallat jordbruksrådgivning).

1. Medlemsstaterna ska i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa oberoende 
tjänster av god kvalitet där jordbrukare och 
andra stödmottagare inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan få råd 
om förvaltning av mark och 
jordbruksföretag (nedan kallat 
jordbruksrådgivning), varvid tjänsterna 
om så är lämpligt ska bygga på system 
som eventuellt redan finns på 
medlemsstatsnivå. Medlemsstaterna ska 
avsätta en lämplig budget för att 
finansiera dessa tjänster, och en kort 
beskrivning av tjänsterna ska ingå i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.
Medlemsstaterna ska avsätta minst 30 % 
av budgetanslagen med anknytning till 
denna artikel till rådgivningstjänster och 
tekniskt bistånd som bidrar till de mål som 
avses i artikel 6.1 d, e och f

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
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den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och tillhandahålla aktuella 
tekniska och vetenskapliga uppgifter som 
tagits fram genom forskning och 
innovation. De ska integreras i de 
sammanhängande tjänster med 
jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och tillhandahålla aktuella 
tekniska och vetenskapliga uppgifter som 
tagits fram genom forskning och 
innovation, varvid hänsyn ska tas till 
traditionella jordbruksmetoder och 
traditionell jordbruksteknik. De ska 
integreras i de sammanhängande tjänster 
med jordbruksrådgivningsnätverk, 
jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer, kooperativ och 
andra relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jordbruksrådgivningen är opartisk och att 
rådgivarna inte har några 
intressekonflikter.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jordbruksrådgivningen är opartisk, 
anpassad till mångfalden av 
produktionsmedel och jordbruksföretag 
och att rådgivarna inte har några 
intressekonflikter.

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att jordbruksrådgivningstjänster är 
utrustade för att ge rådgivning om både 
produktion och tillhandahållande av 
kollektiva nyttigheter.

4. Jordbruksrådgivningen ska 
åtminstone omfatta

4. Den av medlemsstaten inrättade 
jordbruksrådgivningen ska åtminstone 
omfatta

a) alla de krav, villkor och 
förvaltningsåtaganden som gäller 
jordbrukare och andra stödmottagare och 
som fastställs i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet krav och normer under villkor, 
villkor för stödordningar samt information 
om finansieringsinstrument och 
affärsplaner som upprättats enligt den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

a) alla de krav, villkor och 
förvaltningsåtaganden som gäller 
jordbrukare och andra stödmottagare och 
som fastställs i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet krav och normer under villkor, 
miljösystem, miljöåtaganden, 
klimatåtaganden och andra 
förvaltningsåtaganden enligt artikel 65 
och villkor för stödordningar samt 
information om finansieringsinstrument 
och affärsplaner som upprättats enligt den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

b) de krav som definieras av 
medlemsstaterna för genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG, direktiv 92/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG, direktiv 
2008/50/EG, direktiv (EU) 2016/2284, 

b) de krav som definieras av 
medlemsstaterna för genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG, direktiv 92/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG, direktiv 
2008/50/EG, direktiv (EU) 2016/2284, 
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förordning (EU) 2016/2031, förordning 
(EU) 2016/429, artikel 55 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/200930 samt direktiv 
2009/128/EG,

förordning (EU) 2016/2031, förordning 
(EU) 2016/429, artikel 55 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/200930 samt direktiv 
2009/128/EG,

c) jordbruksmetoder som förhindrar 
utvecklingen av antimikrobiell resistens i 
enlighet med meddelandet En europeisk 
One Health-handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens31,

c) jordbruksmetoder som förhindrar 
utvecklingen av antimikrobiell resistens i 
enlighet med meddelandet En europeisk 
One Health-handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens31,

d) riskhantering enligt artikel 70, d) riskförebyggande och 
riskhantering,

e) innovationsstöd, i synnerhet för 
utarbetande och genomförande av 
operativa grupprojekt inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114,

e) innovationsstöd, i synnerhet för 
utarbetande och genomförande av 
operativa grupprojekt inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114,

f) utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden enligt 
artikel 102 b.

f) utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden enligt 
artikel 102 b.

fa) teknik för att optimera 
produktionssystemens ekonomiska 
resultat, samt för förbättrad 
konkurrenskraft, marknadsorientering, 
korta leveranskedjor samt främjande av 
entreprenörskap,
fb) särskild rådgivning för 
jordbrukare som etablerar sig för första 
gången,
fc) säkerhetsnormer och psykosocial 
omsorg i jordbrukssamhällen,
fd) hållbar hantering av 
näringsämnen, bland annat genom 
användning av verktyget för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk, 
fe) förbättring av agroekologiska 
metoder och teknik samt metoder och 
teknik för skogsjordbruk, både på 
jordbruks- och skogsmark,
ff) koncentration på 
producentorganisationer och andra 
jordbrukargrupper,
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fg) bistånd till jordbrukare som vill 
ställa om sin produktion, i synnerhet på 
grund av ändrad efterfrågan bland 
konsumenterna, med rådgivning om den 
nya kompetens och utrustning som krävs,
fh) rörlighet för jordbrukare och 
generationsväxlingstjänster,
fi) alla jordbruksmetoder som gör det 
möjligt att minska användningen av 
gödselmedel och växtskyddsmedel genom 
att främja naturliga metoder för att 
förbättra markbördigheten och bekämpa 
skadedjur,
fj) ökad motståndskraft och anpassning 
till klimatförändringar. samt
fk) bättre djurskydd.
4a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av nationell rätt eller andra 
relevanta bestämmelser i unionsrätten får 
personer och enheter med ansvar för 
rådgivningstjänster inte till någon annan 
person än den jordbrukare eller 
stödmottagare som får rådgivning lämna 
personliga uppgifter eller 
företagsuppgifter som rör den berörda 
jordbrukaren eller stödmottagaren, som 
har förvärvats inom ramen för deras 
rådgivningsuppdrag, med undantag för 
överträdelser som obligatoriskt måste 
anmälas till offentliga myndigheter enligt 
nationell rätt eller unionsrätten.
4b. Medlemsstaterna ska även genom 
ett lämpligt offentligt förfarande 
säkerställa att rådgivare som arbetar inom 
systemet för jordbruksrådgivning har 
lämpliga kvalifikationer och får 
regelbunden utbildning.

__________________ __________________
30. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

30. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, 
s. 1).
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31. En europeisk One Health-handlingsplan 
mot antimikrobiell resistens (COM(2017) 
339 final).

31. En europeisk One Health-handlingsplan 
mot antimikrobiell resistens (COM(2017) 
339 final).

Or. en
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Ändringsförslag 1130
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 Artikel 28

System för klimatet och miljön System för klimatet, miljön och djurskydd
1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
stöd för system för klimatet och miljön 
(nedan kallade miljösystem) enligt de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
tillhandahålla stöd för system för klimatet, 
miljön och djurskyddet (nedan kallade 
miljösystem) enligt de villkor som anges i 
denna artikel och som specificeras närmare 
i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Miljösystemen inom ett område ska stå i 
konsekvens med målen i ett annat 
område.
Medlemsstaterna ska erbjuda en stor 
mångfald av miljösystem för att 
säkerställa att jordbrukarna kan delta och 
för att belöna olika ambitionsnivåer. 
Medlemsstaterna ska ordna med system 
som ger sidovinster, främjar 
synergieffekter och lägger tonvikt vid ett 
integrerat arbetssätt. För att underlätta 
samstämmiga och effektivt belönande 
system ska medlemsstaterna inrätta 
poängsystem eller graderingssystem.

2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja riktiga 

2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja aktiva 
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jordbrukare som gör åtaganden om att 
beakta jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön iör 
stödberättigande hektar.

jordbrukare eller jordbrukargrupper som 
gör åtaganden om att bevara och bedriva 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
samt om att övergå till metoder och teknik 
och certifierade system som mera 
kraftfullt kan bidra till klimatet, miljön 
och djurskyddet, och som införts i 
enlighet med artikel 28a och tagits med i 
den förteckning som avses i artikel 28b 
och anpassats för att kunna tillgodose 
särskilda nationella eller regionala behov.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
förteckningen med jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön.

3. Stödet för miljösystem ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar och/eller ett stöd 
per jordbruksföretag, och ska beviljas som 
incitamentpåverkande stöd utöver 
ersättning för uppkomna merkostnader 
och inkomstbortfall, och kan bestå av ett 
enhetsbelopp. Stödnivån ska variera, 
utgående från respektive ambitionsnivå i 
varje miljösystem, och grunda sig på icke-
diskriminerande kriterier.

4. Dessa jordbruksmetoder ska 
utformas så att de uppfyller ett eller flera 
av de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.
5. Enligt denna interventionstyp ska 
medlemsstaterna endast tillhandahålla 
stöd som täcker åtaganden som
a) går utöver de relevanta 
föreskrivna verksamhetskrav och normer 
för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i kapitel I 
avsnitt 2 i denna avdelning,
b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurskydd och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,
c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i 
enlighet med artikel 4.1 a i denna 
förordning,
d) skiljer sig från åtaganden för vilka 
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stöd beviljas enligt artikel 65.
6. Stödet för miljösystem ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar och ska beviljas 
som antingen
a) stöd som tillhandahålls utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller
b) stöd som ersätter stödmottagare 
för alla eller delar av de merkostnader 
och det inkomstbortfall som uppstått till 
följd av de åtaganden som fastställs i 
enlighet med artikel 65.
7. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att interventionerna enligt denna artikel 
är samstämmiga med dem som beviljas 
enligt artikel 65.
8. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med 
ytterligare regler för miljösystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 1131
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 28b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28b
Metoder som är stödberättigade enligt 

systemen för klimatet, miljön och 
djurskyddet

1. De jordbruksmetoder som omfattas 
av denna interventionstyp ska bidra till 
uppnåendet av ett eller flera av de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e, f och i 
och samtidigt bevara och förbättra 
jordbrukarnas ekonomiska resultat i 
enlighet med de särskilda målen i 
artikel 6.1 a och b.
2. De jordbruksmetoder som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska omfatta minst 
två av följande områden av klimat- och 
miljöåtgärder:
a) Åtgärder mot 
klimatförändringarna, också åtgärder för 
minskning av jordbrukets 
växthusgasutsläpp och/eller för bevarad 
eller förbättrad koldioxidbindning. 
b) Åtgärder för minskning av utsläpp 
av annat än växthusgaser.
c) Skydd och förbättring av 
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vattenkvaliteten i jordbruksområden och 
minskad belastning på vattentillgångarna.
d) Åtgärder för att minska 
markerosionen och för att förbättra 
markbördigheten och hanteringen av 
näringsämnen, samt för att bevara och 
återupprätta biota i marken. 
e) Skydd av biologisk mångfald, 
bevarande eller återställande av 
livsmiljöer och arter, skydd av 
pollinatörer samt landskapsvård, även 
landskapsomformning.
f) Åtgärder för hållbar och minskad 
användning av bekämpningsmedel, 
särskilt sådana bekämpningsmedel som är 
en fara för människors hälsa eller för 
biologisk mångfald.
g) Uttag av områden ur 
jordbruksproduktionen eller utlysande av 
dem till områden där varken 
bekämpningsmedel eller gödselmedel 
används.
h) Åtgärder för att förbättra 
djurskyddet och motverka antimikrobiell 
resistens.
i) Åtgärder för minskat bruk av 
insatsvaror och mera hållbar hantering av 
naturtillgångar, till exempel i form av 
precisionsjordbruk.
j) Åtgärder för ökad mångfald bland 
djur och växter, av omsorg om bättre 
motståndskraft mot sjukdomar och 
klimatförändringar.
3. De jordbruksmetoder som avses i 
punkt i i denna artikel ska
a) gå utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i kapitel I 
avsnitt 2 i denna avdelning,
b) gå utöver de minimikrav för 
djurskydd samt för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra bindande krav som fastställs i 
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unionsrätten,
c) gå utöver de villkor som fastställs 
för underhåll av jordbruksarealer i 
enlighet med artikel 4.1 a i denna 
förordning,
d) skilja sig från eller komplettera 
åtaganden för vilka stöd beviljas enligt 
artikel 65.
4. Kommissionen ska senast ... [två 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 138 med avseende på 
en komplettering av den här förordningen 
genom att fastställa en vägledande och 
icke uttömmande förteckning över 
exempel på metoder som överensstämmer 
med punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.

Or. en
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Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 28c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28c
Nationella förteckningar över metoder 

som är stödberättigade enligt systemen för 
klimatet, miljön och djurskyddet

Medlemsstaterna ska, i samarbete med 
berörda parter på nationell, regional och 
lokal nivå, upprätta de nationella 
förteckningarna över metoder som är 
stödberättigade enligt de system för 
klimat, miljö och djurskydd som avses i 
artikel 28, varvid de ska kunna ta exempel 
från den vägledande och icke 
uttömmande förteckning som avses i 
artikel 28b eller införa ytterligare metoder 
som uppfyller villkoren i artikel 28b och 
ta hänsyn till sina specifika nationella 
eller regionala behov i enlighet med 
artikel 96.
De nationella förteckningarna ska bestå 
av olika åtgärder av annat slag än de som 
omfattas av artikel 65 eller åtgärder av 
samma slag, men med olika 
ambitionsnivå, i enlighet med artikel 28.
Medlemsstaterna ska i dessa 
förteckningar ta med åtminstone 
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miljösystem avsedda att inrätta ett verktyg 
för hantering av näringsämnen för ett 
hållbart jordbruk, och, i förekommande 
fall, för lämplig vård av våtmarker och 
torvmarker.
Områden som utsetts vid tillämpningen av 
direktiv 92/43/EEG eller 2009/147/EG 
och där likvärdiga åtgärder genomförs 
ska automatiskt anses som stödberättigade 
enligt systemet.
De nationella förteckningarna ska 
godkännas av kommissionen i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 106 och 107.
Kommissionen ska ge medlemsstaterna 
nödvändig vägledning inför 
sammanställandet av de nationella 
förteckningarna, vilket ska ske i 
samordning med det europeiska och de 
nationella nätverken för den 
gemensamma jordbrukspolitiken vilka 
föreskrivs i artikel 113 och ha som syfte 
att underlätta utbytet av bästa praxis och 
förbättra kunskapsunderlaget och finna 
fram till lösningar.
Vid bedömningen av de nationella 
förteckningarna ska kommissionen 
särskilt ta hänsyn till deras utformning, 
sannolika verkan och genomslag, 
förhandenvaron av alternativ och 
systemens bidrag till de särskilda mål som 
avses i punkt 28a.
Kommissionen ska bedöma de nationella 
förteckningarna vartannat år. 
Bedömningarna ska göras allmänt 
tillgängliga, och i händelse av brister eller 
negativ bedömning ska medlemsstaterna 
föreslå ändrade nationella förteckningar 
och system i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 106 och 107.

Or. en


