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6.3.2013 B7-0079/113 

Ändringsförslag  113 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 3 – strecksats 1 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 - jordbrukare som uppfyller kraven 

avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 

i förordning (EG) nr 834/2007, eller 

Or. en 



 

AM\929513SV.doc  PE563.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/114 

Ändringsförslag  114 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 3 – strecksats 2 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 - mottagare av stöd för miljö- och 

klimatvänliga jordbruk i enlighet med 

artikel 29 i förordning (EU) nr […] 

[förordningen om landsbygdsutveckling], 

eller 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Ändringsförslag  115 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 3 – strecksats 3 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 - jordbrukare vars jordbruksföretag är 

belägna i Natura 2000-områden som 

omfattas av direktiven 92/43/EEG eller 

2009/147/EG. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Ändringsförslag  116 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 4 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

av året och där den återstående 

stödberättigande jordbruksmarken inte 

överstiger 50 hektar är undantagna från 

kraven i artiklarna 30 och 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Ändringsförslag  117 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 4 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

utgår 

Or. en 



 

AM\929513SV.doc  PE563.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/118 

Ändringsförslag  118 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Jordbrukare vars jordbruksföretag är 

certifierat enligt nationella eller regionala 

miljöcertifieringssystem ska anses följa de 

relevanta jordbruksmetoder som avses i 

punkt 1, förutsatt att dessa 

certifieringssystem åtminstone har 

motsvarande verkan som de relevanta 

metoder som avses i punkt 1. 

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 55 

med avseende på att garantera att den 

jordbruksareal som omfattas av systemet 

täcker en minimiandel av jordbrukarens 

hela jordbruksföretag.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Ändringsförslag  119 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Ändringsförslag  120 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 – punkt 5b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 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 

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 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Ändringsförslag  121 
Mairead McGuinness 
för PPE-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 39 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Före den 1 augusti året före det år då det 

frivilligt kopplade stödet kommer att 

införas, får medlemsstaterna besluta att 

använda upp till 5 % av sitt nationella tak 

enligt bilaga II till att finansiera detta stöd. 

1. Före den 1 augusti året före det år då det 

frivilligt kopplade stödet kommer att 

införas, får medlemsstaterna besluta att 

använda upp till 10 % av sitt nationella tak 

enligt bilaga II till att finansiera detta stöd. 

Or. en 

 

 


