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6.3.2013 B7-0079/104 

Ändringsförslag  104 
Luis Manuel Capoulas Santos 
för S&D-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar,  B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 29a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (29a) För att förbättra miljön, kämpa mot 

klimatförändringarna och förbättra 

förhållandena inom jordbruket bör 

kommissionen utan dröjsmål lägga fram 

en strategisk plan för tillhandahållande 

av vegetabiliska proteiner som samtidigt 

gör det möjligt för unionen att minska sitt 

mycket kraftiga beroende av externa 

leveranskällor. Denna plan bör göra det 

möjligt att odla mer oljeproteingrödor och 

baljväxter inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken samt stimulera 

jordbruksforskningen om lämpliga och 

högpresterande sorter. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Ändringsförslag  105 
Luis Manuel Capoulas Santos 
för S&D-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Successiv minskning och införande av 

stödtak 

Successiv minskning och införande av ett 

tak för grundstödet 

1. Det direktstöd som ska beviljas en 

jordbrukare enligt denna förordning under 

ett visst kalenderår ska minskas enligt 

följande:  

1. Det direktstöd som ska beviljas en 

jordbrukare enligt denna förordning under 

ett visst kalenderår ska minskas enligt 

följande:  

Med 20 % för stödintervallet över 150 000 

euro upp till 200 000 euro.  

Med 25 % för stödintervallet över 70 000 

euro upp till 100 000 euro.  

Med 40 % för stödintervallet över 200 000 

euro upp till 250 000 euro.  

Med 50 % för stödintervallet över 100 000 

euro upp till 150 000 euro.  

Med 70 % för stödintervallet över 250 000 

euro upp till 300 000 euro.  

Med 80 % för stödintervallet över 150 000 

euro.  

Med 100 % för stödintervallet över 300 

000 euro.  

– Det totala beloppet efter dessa 

minskningar ska uppgå till högst 200 000 

euro.  

 1a. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

kooperativ eller andra juridiska personer 

som består av flera stödmottagare för 

direktstöd som erhåller och kanaliserar 

stöden för att därefter fördela hela stödet 

till sina medlemmar, vilka i sin tur enskilt 

omfattas av punkt 1. 

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 
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under det föregående året, inbegripet 

skatter och sociala avgifter relaterade till 

anställning, dras av från det sammanlagda 

direktstöd som ursprungligen skulle ha 

betalats ut till jordbrukaren; de stöd som 

beviljas enligt avdelning III kapitel 2 i 

denna förordning ska inte beaktas.  

under det föregående året, inbegripet 

skatter och sociala avgifter relaterade till 

anställning, samt kostnader som 

uppkommit till följd av användning av 

entreprenörer för särskilda moment i 

jordbruket, dras av från det sammanlagda 

direktstöd som ursprungligen skulle ha 

betalats ut till jordbrukaren; de stöd som 

beviljas enligt avdelning III kapitel 2 i 

denna förordning ska inte beaktas.  

 2a. Alla belopp som dras av till följd av 

genomförandet av denna artikel ska 

behållas kvar i medlemsstatens nationella 

anslag för det direkta stöd som fastställts i 

bilaga II.  

 För varje enskilt år kan medlemsstaterna 

besluta att fördela de uppskattade totala 

beloppen som avses i punkt 1 dels till 

andra åtgärder inom den första pelaren 

och dels till åtgärder inom den andra 

pelaren som omfattas av förordning (EU) 

nr [.../...][förordningen om 

landsbygdsutveckling], särskilt vad gäller 

innovation och åtgärder till förmån för 

jordbruk och miljön. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 

inte utbetalas till jordbrukare för vilka det 

är fastställt att de, från den dag då 

kommissionens förslag till denna 

förordning offentliggjordes, på ett konstlat 

sätt har skapat förutsättningar för att undgå 

verkningarna av denna artikel.  

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 

inte utbetalas till jordbrukare för vilka det 

är fastställt att de, från den dag då 

kommissionens förslag till denna 

förordning offentliggjordes, på ett konstlat 

sätt har skapat förutsättningar för att undgå 

verkningarna av denna artikel.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Ändringsförslag  106 
Luis Manuel Capoulas Santos 
för S&D-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 29 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser 

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 beviljas ett årligt extrastöd 

för jordbruksmetoder med gynnsam 

inverkan på klimatet och miljön om de i 

lämpliga fall på sina stödberättigande 

hektar enligt artikel 25.2 använder 
följande jordbruksmetoder med gynnsam 

inverkan på klimatet och miljön:  

(a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 

när jordbrukarens åkermark omfattar 

mer än tre hektar och inte uteslutande 

används för vallproduktion (sådd eller 

naturlig), helt lämnats i träda eller helt 

odlats med gröda som står under vatten 

under en betydande del av året. 

(a) Diversifierar grödor. 

(b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget.  

(b) Bevarar permanent gräs- och 

betesmark på jordbruksföretaget.  

(c) Ha områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal.  

(c) Har områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal.  

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 

finansiell disciplin, linjära minskningar 

enligt artikel 7 och eventuella 

minskningar och påföljder som utdöms i 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 3, 4 och 4a och tillämpningen av 

finansiell disciplin och linjära minskningar 

enligt artikel 7, ska medlemsstaterna 

bevilja stöd enligt detta kapitel till 
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enlighet med förordning (EU) nr […] 

[den horisontella förordningen], ska 

medlemsstaterna bevilja stöd enligt detta 

kapitel till jordbrukare som iakttar de av de 

tre metoder som anges i punkt 1 som är 

relevanta för dem, och i förhållande till 

deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 

32.  

jordbrukare som iakttar de av de tre 

metoder som anges i punkt 1 som är 

tillämpliga på deras jordbruksföretag, och 

i förhållande till deras efterlevnad av 

artiklarna 30, 31 och 32. 

3. Jordbrukare vars företag är helt eller 

delvis belägna i områden som omfattas av 

direktiven 92/43/EEG eller 2009/147/EG 

ska vara berättigade till det stöd som avses 

i detta kapitel förutsatt att de använder de 

metoder som avses i detta kapitel i den 

mån som dessa metoder för det berörda 

företagets del är förenliga med de 

nämnda direktivens syfte.  

3. Jordbrukare ska automatiskt vara 

berättigade till det stöd som avses i detta 

kapitel när de tillhör följande kategorier: 

 – Jordbrukare som uppfyller kraven 

avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 

i förordning (EG) nr 834/2007. 

 – Mottagare av stöd för miljö- och 

klimatvänliga jordbruk i enlighet med 

artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 

[förordningen om landsbygdsutveckling]. 

 – Jordbrukare vars jordbruksföretag är 

belägna i Natura 2000-områden som 

omfattas av direktiv 92/43/EEG och 

2009/147/EG. 

 Första stycket ska endast vara tillämpligt 

på de enheter inom ett jordbruksföretag 

som utnyttjas för ekologisk produktion i 

enlighet med artikel 11 i förordning (EG) 

nr 834/2007 eller som omfattas av 

åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk i enlighet med artikel 29 i 

förordning (EU) nr [...] [förordningen om 

landsbygdsutveckling] eller är belägna 

inom områden som omfattas av 

direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.  

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 som på sin stödberättigade 

jordbruksareal har mer än 75 % 

permanent gräs- eller betesmark eller 

mark som utnyttjas till att odla gräs eller 

annat foder eller odlas med gröda som 

står under vatten under en betydande del 
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av året och där den återstående 

stödberättigande jordbruksmarken inte 

överstiger 50 hektar är undantagna från 

kraven i artiklarna 30 och 32.  

Första stycket ska endast vara tillämpligt 

avseende de enheter inom ett 

jordbruksföretag som utnyttjas för 

ekologisk produktion i enlighet med 

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

 

 4a. Jordbrukare vars jordbruksföretag är 

certifierat enligt nationella eller regionala 

miljöcertifieringssystem ska anses följa de 

relevanta jordbruksmetoder som avses i 

punkt 1 förutsatt att certifieringssystemen 

uppfyller följande krav: 

 – De ska omfatta hela den del av 

jordbruksföretaget som använder de 

relaterade metoder som beskrivs i punkt 1, 

och  

 – de ska åtminstone ha motsvarande 

verkan som de relevanta metoder som 

avses i punkt 1. 

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 

ut i form av ett årligt stöd per 

stödberättigande hektar som deklarerats i 

enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 

belopp ska beräknas årligen genom att det 

belopp som erhålls från tillämpningen av 

artikel 33.1 divideras med det 

sammanlagda antal stödberättigande hektar 

som deklarerats i den berörda 

medlemsstaten i enlighet med artikel 26.  

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska betalas 

ut i form av ett årligt stöd per 

stödberättigande hektar som deklarerats i 

enlighet med artikel 26.1, varvid stödets 

belopp ska beräknas årligen genom att det 

belopp som erhålls från tillämpningen av 

artikel 33.1 divideras med det 

sammanlagda antal stödberättigande hektar 

som deklarerats i den berörda 

medlemsstaten i enlighet med artikel 26.  

 5a. Genom undantag från punkt 5 i denna 

artikel för medlemsstater som tillämpar 

artikel 22a i denna förordning, får det 

stöd som avses i punkt 1 i denna artikel, 

som ska utgöra 30 % av det nationella 

anslaget i enlighet med artikel 33.1, 

beviljas jordbrukare som en procentandel 

i förhållande till deras grundstöd. 

 5b. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 55 

med avseende på att validera de 

certifieringssystem som avses i punkt 4a 

för att garantera att certifieringssystemen 
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åtminstone har en verkan som motsvarar 

de relevanta metoder som avses i punkt 1. 

 Certifieringssystemen får omfatta följande 

åtgärder: 

 – Förvaltningsplan för näringsämnen på 

jordbruksföretag. 

 – Energieffektivitetsplan på 

jordbruksföretag, inklusive optimering av 

användning av avloppsvatten. 

 – Handlingsplan för biologisk mångfald, 

inklusive skapande eller underhåll av 

korridorer för biologisk mångfald. 

 – Vattenförvaltningsplan. 

 – Växttäcke. 

 – Integrerat växtskydd. 

Or. en 

 

 


