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6.3.2013 B7-0079/107 

Ändringsförslag  107 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 

inom ramen för grundstödordningen i 

kapitel 1 ska på sina stödberättigande 

hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 

på klimatet och miljön: 

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 

inom ramen för grundstödordningen i 

kapitel 1 ska 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 metoder: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Ändringsförslag  108 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 

när jordbrukarens åkermark omfattar 

mer än tre hektar och inte uteslutande 

används för vallproduktion (sådd eller 

naturlig), helt lämnats i träda eller helt 

odlats med gröda som står under vatten 

under en betydande del av året. 

a) Diversifierar grödor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Ändringsförslag  109 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget.  

b) Bevarar permanent gräs- och betesmark 

på jordbruksföretaget. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Ändringsförslag  110 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 1 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal. 

c) Har områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Ändringsförslag  111 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

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. 

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 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Ändringsförslag  112 
Mairead McGuinness 
för PPE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
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 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 en eller flera av 

följande kategorier: 

Or. en 

 

 


