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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1221

Ändringsförslag 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 och miljön

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 upprätta och 
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. Miljösystemen inom ett 
åtgärdsområde ska stå i överensstämmelse 
med målen inom ett annat åtgärdsområde.
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. Medlemsstaterna ska 
inrätta poängsystem eller 
graderingssystem.

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

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

Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna interventionstyp stödja aktiva 
jordbrukare eller jordbrukargrupper som 
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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 och 
miljön, och som införts i enlighet med 
riktlinjerna i 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 för 
de stödberättigande hektar som omfattas 
av miljösystemen och/eller ett stöd per 
jordbruksföretag, och ska beviljas som 
incitamentpåverkande stöd som på ett 
rättvist sätt belönar ekosystemtjänster, 
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.

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

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,

(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,

(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,

(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 (d) skiljer sig från åtaganden för vilka 
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stöd beviljas enligt artikel 65. 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

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

(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.

(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.

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.

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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15.10.2020 A8-0200/1222

Ändringsförslag 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 28
Mål och vägledande principer för system 

för klimatet och miljön
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 och f, 
och till uppnåendet av de mål för den 
gröna given som anges i artikel 6a.
2. De jordbruksmetoder som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska omfatta 
följande områden av klimat- och 
miljöåtgärder:
(a) Åtgärder mot 
klimatförändringarna, också åtgärder för 
minskning av jordbrukets 
växthusgasutsläpp och förbättrad 
koldioxidbindning.
(aa) Åtgärder för minskning av utsläpp 
av annat än växthusgaser.
(b) Skydd och förbättring av 
vattenkvaliteten i jordbruksområden och 
minskad belastning på vattentillgångarna.
(c) Åtgärder för att minska 
markerosionen och för att på ett naturligt 
sätt förbättra markbördigheten genom att 
bevara och återupprätta biota i marken, 
och åtgärder för att förbättra hanteringen 
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av näringsämnen. 
(d) Skydd av biologisk mångfald, 
bevarande eller återställande av 
livsmiljöer och arter, skydd av 
pollinatörer samt landskapsvård, även 
landskapsomformning som gynnar den 
biologiska mångfalden.
(e) Åtgärder för hållbar och minskad 
användning av bekämpningsmedel, 
särskilt sådana bekämpningsmedel som är 
en fara för människors hälsa eller för 
biologisk mångfald.
(f) Tilldelning av områden som 
kännetecknas av biologisk mångfald eller 
områden där varken bekämpningsmedel 
eller gödselmedel används.
(g) Åtgärder för att motverka 
antimikrobiell resistens.
2a. De jordbruksmetoder som avses i 
punkt 1 i denna artikel kan omfatta bl.a. 
följande instrument eller åtgärder:
(a) Verktyg för minskning av 
insatsvaror som leder till avsevärt färre 
insatsvaror och förbättrad och hållbar 
förvaltning av naturresurser, i syfte att 
uppnå de relevanta målen för den gröna 
given, eller som bidrar till icke-kemisk 
ogräshantering i odlingssystem.
(b) Metoder för att förbättra den 
genetiska mångfalden på fältet, såsom 
sådd av heterogent material, och 
mångfalden av grödor i fält, t.ex. 
flergrödor, insådd eller blandad sådd.
(c) Åtgärder för extensiv betesdrift, 
inklusive system för minskning av antalet 
djur, såsom extensifieringsbidrag.
(d) Växtföljd på minst 4 år som även 
omfattar baljväxter.
(e) Tillfällig vall på åkermark med 
klöver eller andra baljväxter som en del 
av strategin för proteingrödor.
(f) Inrättande av långsiktiga örtvallar, 
gräsmarker med flera arter, 
gräsblandningar, örtartade växter 
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inklusive baljväxter.
(g) Våtmarksslåtter som lågintensivt 
bete i våtmarker för att gynna den 
biologiska mångfalden och klimatet.
(h) Metoder för skogsjordbruk.
(i) Integrerad bekämpning utgående 
från de åtta principerna för integrerad 
bekämpning enligt bilaga III till direktiv 
2009/128/EG om hållbar användning av 
bekämpningsmedel.
(j) Individuella agroekologiska 
metoder.
(k) ”minimum till”-jordbruk utan 
användning av bekämpningsmedel.
(l) Införande av element med stor 
biologisk mångfald för att öka 
motståndskraften och produktiviteten.
3. De jordbruksmetoder som avses i 
punkt 1 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 
unionsrätten,
(c) gå utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i 
enlighet med artikel 4.1 a,
(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 denna förordning 
genom att fastställa en förteckning över 
resultatbaserade kriterier som ska 
uppfyllas av jordbruksmetoder som är 
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gynnsamma för klimatet och miljön, i 
överensstämmelse med de mål som 
fastställts i artikel 6.1 d, e och f och i linje 
med strävandena att uppnå målen för den 
gröna given.
5. Kommissionen ska senast ... [fyra 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 138 i syfte att 
komplettera denna förordning med en 
vägledande och icke uttömmande 
förteckning över metoder som kan vara 
stödberättigade enligt de system för 
klimatet och miljön som fastställts i 
artikel 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Ändringsförslag 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 28c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28c
Nationella förteckningar över metoder 

som är stödberättigade enligt systemen för 
klimatet och miljön 

1. 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 
klimatet och miljön som avses i artikel 28, 
varvid de ska kunna ta exempel från den 
vägledande och icke uttömmande 
unionsförteckning över metoder som 
avses i artikel 28a eller införa ytterligare 
metoder som uppfyller villkoren i 
artikel 28a, med hänsyn tagen till sina 
specifika nationella eller regionala behov 
i enlighet med artikel 96.
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 
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eller regionala behov i enlighet med 
artikel 96.
2. 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.
3. 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 de EU-nätverk och de 
nationella nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken som 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 artikel 28a.
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
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15.10.2020 A8-0200/1224

Ändringsförslag 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 28d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28d
Djurskyddsordningar

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
tillhandahålla stöd för frivilliga 
djurskyddsordningar enligt de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Dessa ordningar ska syfta till att bidra till 
det särskilda djurskyddsmål som anges i 
artikel 6.1 i.
2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja aktiva 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som åtar sig att iaktta, upprätthålla och 
främja jordbruksmetoder och 
jordbrukssystem som förbättrar 
djurskyddet.
System med koncentrerad utfodring ska 
inte omfattas av djurskyddsordningarna.
3. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 senast två månader efter det 
att denna förordning har trätt i kraft för 
att komplettera denna förordning genom 
att upprätta den unionsförteckning över 
jordbruksmetoder som gynnar 
djurskyddet, med beaktande av de villkor 
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som avses i punkt 4 i den här artikeln.
Medlemsstaterna ska fastställa 
kompletterande nationella förteckningar 
över jordbruksmetoder som gynnar 
djurskyddet genom att välja från den 
unionsförteckning som avses i första 
stycket. Medlemsstaterna ska prioritera 
ordningar som ger sidofördelar med 
klimat- och miljömål och lägger tonvikt 
vid ett integrerat tillvägagångssätt.
Kommissionen ska ge medlemsstaterna 
nödvändig vägledning inför 
sammanställandet av de nationella 
förteckningarna, i samordning med det 
europeiska och de nationella nätverken 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med 
artikel 113, för att underlätta utbytet av 
bästa praxis och förbättra 
kunskapsunderlaget och finna fram till 
lösningar som uppfyller det specifika 
djurskyddsmålet i artikel 6.1 i. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas mot 
möjligheten att reproducera åtgärder och 
system som är skräddarsydda efter 
särskilda lokala, regionala eller nationella 
och/eller miljörelaterade kontexter eller 
begränsningar.
I vederbörligen motiverade fall får 
kompletterande system som inte är 
upptagna i unionsförteckningen införas i 
nationella förteckningar, med 
kommissionens godkännande i enlighet 
med det förfarande som anges i artiklarna 
106 och 107.
När kommissionen och medlemsstaterna 
tar fram förteckningarna ska de i det 
förfarande som avses i kapitel III i 
avdelning V säkerställa att 
förteckningarna tas fram som en 
gemensam insats mellan jordbruks-, 
veterinär- och miljömyndigheter, i samråd 
med experter.
Kommissionen ska varje eller vartannat 
år bedöma de nationella förteckningarna, 
med beaktande av den effektivitet som 
krävs, förekomsten av alternativ och 



AM\1216081SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

systemens bidrag till de särskilda 
djurskyddsmålen i artikel 6.1 i. 
Bedömningarna ska göras allmänt 
tillgängliga, och om utfallet visar på 
brister ska medlemsstaterna föreslå 
ändrade nationella förteckningar och 
system i enlighet med förfarandet i artikel 
107.
4. Denna praxis ska utformas så att 
den uppfyller de särskilda 
djurskyddsmålen i artikel 6.1 i. Praxisen 
ska utformas med vederbörlig hänsyn till 
EU:s taxonomiförordning, och det ska 
säkerställas att uppnåendet av 
djurskyddsmålet inte äventyrar 
uppnåendet av de särskilda målen 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 tillämpliga 
minimikrav för djurhälsa och andra 
bindande krav som fastställs i nationell 
rätt och unionsrätten,
(b) går utöver de relevanta 
föreskrivna verksamhetskrav och normer 
för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i kapitel I 
avsnitt 2 i denna avdelning och bilaga III,
(c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i 
enlighet med artikel 4.1 a,
(d) skiljer sig från, eller kompletterar, 
åtaganden för vilka stöd beviljas enligt 
artikel 65.
6. Stöd för djurskyddsordningar ska 
ges i form av en årlig utbetalning per 
jordbruksföretag, som kan bestå av ett 
enhetsbelopp eller andra förenklade 
kostnadsalternativ som avses i artikel 77. 
Det ska beviljas som stöd utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt. Stödnivån 
ska variera beroende på ambitionsnivån 
för varje intervention eller uppsättning 
interventioner, genom att gå utöver de 
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minimikrav för djurskydd och andra 
bindande krav som fastställs i nationell 
rätt och unionsrätten. Om 
medlemsstaterna kan bekräfta, i enlighet 
med förfarandet i artikel 99, en hög 
ambitionsnivå i sina interventioner, får 
stödet överstiga den enkla 
kompensationen för merkostnader och 
inkomstbortfall, i syfte att erbjuda ett 
effektivt incitament för deltagande.
7. Medlemsstaterna ska undanta 
djurskyddsordningar från en eventuell 
minskning av stödet i enlighet med 
artikel 15.
8. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att interventionerna enligt denna artikel 
är samstämmiga med dem som beviljas 
enligt artikel 65.
9. 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 
djurskyddsordningarna.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Ändringsförslag 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det kopplade inkomststödet ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
hektar eller djur.

3. Det kopplade inkomststödet ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
hektar eller djur, som medlemsstaterna 
kan sätta ett tak på för att säkerställa 
bättre fördelning av stödet.

Or. en

Motivering

ENVI-utskottets ståndpunkt, artikel 84.
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15.10.2020 A8-0200/1226

Ändringsförslag 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en medlemsstat föreslår 
frivilligt kopplat stöd i sin strategiska plan 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i enlighet med vad 
som avses i artikel 106, ska kommissionen 
säkerställa att
(a) stödet är förenligt med principen om 
att inte vålla skada,
(b) det finns klara miljömässiga eller 
sociala behov eller fördelar som kan 
motiveras med empiriska, kvantifierbara 
och oberoende kontrollerbara bevis,
(c) stödet används för att tillgodose 
unionens behov av livsmedelstrygghet och 
att det inte snedvrider den inre 
marknaden eller internationella 
marknader,
(d) beviljandet av det kopplade 
inkomststödet inte leder till resultat i 
handelshänseende som inverkar negativt 
på investeringarna, produktionen och 
utvecklingen av bearbetningen inom den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn i 
utvecklingsländer som är partnerländer,
(e) frivilligt kopplat stöd inte beviljas för 
marknader som är i kris på grund av 
överproduktion eller överutbud,
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(f) i linje med kapitel III avdelning V får 
stöd till animalieproduktion endast 
beviljas för låg djurtäthet inom gränserna 
för den ekologiska belastningsförmågan 
och en fastställd högsta djurtäthet för ett 
givet avrinningsområde i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG, och att stödet är 
kopplat till tillräckliga foderarealer eller 
betesområden som ska hållas kvar utan 
yttre insatsvaror,
(g) frivilligt kopplat stöd ska endast ges till 
stödmottagare om deras 
produktionsnormer är strängare än 
relevanta och gällande miniminormer för 
miljö- och djurskydd.
När villkor i leden a–f är uppfyllda får 
kommissionen godkänna eller, i 
samarbete med den berörda 
medlemsstaten, såsom beskrivs i 
artiklarna 115 och 116 i denna 
förordning, justera de variabler som 
medlemsstaten föreslår.

Or. en

Motivering

ENVI 86 (plus ENVI 85 och ENVI 88).
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15.10.2020 A8-0200/1227

Ändringsförslag 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av det första stycket ska 
stöd inte ges till intensiv 
animalieproduktion. Kommissionen ska 
ges befogenhet att i enlighet med artikel 
138 anta delegerade akter som 
kompletterar denna förordning med 
definitioner av vilka typer av system med 
intensiv animalieproduktion som kopplat 
inkomststöd inte ska ges till, så att 
mjölkgårdar och gårdar med nötkreatur 
eller får och getter där antalet djur inte 
stämmer med antalet stödberättigande 
hektar i realiteten inte får stöd. Vid 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
hänsyn tas till boskapsvallning och 
fäbodsdrift.

Or. en

Motivering

ENVI 90.
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15.10.2020 A8-0200/1228

Ändringsförslag 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamhet med koncentrerad 
utfodring ska inte vara berättigad till 
kopplat stöd.

Or. en

Motivering

Liknar ENVI 93.



AM\1216081SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1229

Ändringsförslag 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 31 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det kopplade inkomststödet 
kommer proportionellt att utesluta antalet 
djur vars slutdestination är försäljning för 
tjurfäktningsverksamhet, både genom 
direktförsäljning eller via mellanhänder.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Ändringsförslag 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 39 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sektorn för baljväxter.

Or. en


