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6.3.2013 B7-0079/124 

Ändringsförslag  124 
James Nicholson 
för ECR-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 21 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Till följd av den successiva 

integreringen av ytterligare sektorer i 

systemet med samlat gårdsstöd och den 

efterföljande anpassningsperiod som 

beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 

svårare att motivera avsevärda individuella 

skillnader i stödnivå per hektar med 

hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 

direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 

mellan medlemsstaterna, genom att 

kopplingen till tidigare förhållanden 

minskas och unionsbudgetens 

övergripande sammanhang beaktas. För att 

garantera en jämnare fördelning av 

direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 

de löneskillnader och skillnader i 

råvarukostnader som fortfarande finns, 

bör direktstödnivåerna per hektar justeras 

progressivt. Medlemsstater med direktstöd 

som ligger under 90 % av genomsnittet 

bör minska skillnaden mellan sin 

nuvarande nivå och denna nivå med en 

tredjedel. Denna konvergens bör 

finansieras proportionellt av alla 

medlemsstater med direktstöd som ligger 

över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 

alla stödrättigheter som aktiveras under 

2019 i en medlemsstat eller i en region ha 

ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 

(21) Till följd av den successiva 

integreringen av ytterligare sektorer i 

systemet med samlat gårdsstöd och den 

efterföljande anpassningsperiod som 

beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 

svårare att motivera avsevärda individuella 

skillnader i stödnivå per hektar med 

hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 

direkta inkomststödet fördelas jämnt 

mellan medlemsstaterna, genom att 

kopplingen till tidigare förhållanden 

elimineras och unionsbudgetens 

övergripande sammanhang beaktas 

avseende artikel 39.2 i fördraget, vilken 

tillåter att den gemensamma 

jordbrukspolitiken tar hänsyn till 

regionala skillnader men inte till 

skillnader mellan medlemsstaterna, och 

Artikel 40.2, som förbjuder 

diskriminering mellan EU:s 

jordbruksproducenter. 
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konvergens mot detta värde, som bör 

genomföras i linjära steg under 

övergångsperioden. Men för att undvika 

negativa ekonomiska följdverkningar för 

jordbrukarna bör de medlemsstater som 

använt systemet med samlat gårdsstöd och 

särskilt den tidigare modellen, tillåtas att 

ta hänsyn till tidigare faktorer när de 

beräknar värdet på stödrättigheterna 

under det första år som det nya systemet 

tillämpas. Debatten om de kommande 

fleråriga finansiella ramarna för den 

period som inleds 2021 bör även 

fokuseras på målet att uppnå fullständig 

konvergens genom lika fördelning av 

direktstödet inom hela unionen under den 

perioden. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Ändringsförslag  125 
James Nicholson 
för ECR-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 26 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Ett av den gemensamma 

jordbrukspolitikens syften är att förbättra 

miljöprestandan genom en obligatorisk 

miljöanpassningskomponent i 

direktstödet, som kommer att stödja 

jordbruksmetoder som är gynnsam för 

klimatet och miljön och är tillämplig i 

hela EU. I detta syfte bör 

medlemsstaterna använda en del av sitt 

nationella tak för direktstöd till att bevilja 

ett årligt stöd utöver grundstödet, för 

obligatoriska metoder som ska följas av 

jordbrukare som, i form av prioriterad 

åtgärd, strävar efter att uppnå både 

klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 

metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 

icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder 

som går längre än tvärvillkor och är 

kopplade till jordbruk, t.ex. att diversifiera 

grödor och bibehålla permanent 

gräsmark och områden med ekologisk 

inriktning. Denna typ av metoder bör 

också vara obligatoriska för jordbrukare 

vars jordbruksföretag är helt eller delvis 

belägna i Natura 2000-områden som 

omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 

den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter och 

utgår 
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av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/147/EG av den 

30 november 2009 om bevarande av vilda 

fåglar, i den mån metoderna är förenliga 

med dessa direktivs syften. Jordbrukare 

som uppfyller de villkor som föreskrivs i 

rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 

den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 

och märkning av ekologiska produkter 

och om upphävande av förordning (EEG) 

nr 2092/91 bör dra nytta av 

miljöanpassningskomponenten utan att 

uppfylla några ytterligare skyldigheter, 

med tanke på de erkända miljöfördelarna 

med ekologiska jordbrukssystem. Vid 

underlåtelse att iaktta 

miljöanpassningskomponenten bör det 

utdömas påföljder i enlighet med 

artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 

horisontella förordningen]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Ändringsförslag  126 
James Nicholson 
för ECR-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 33 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 

använda en del av sina nationella tak för 

direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 

vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 

resurser som kan användas till kopplat stöd 

bör begränsas till en lämplig nivå, men 

man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 

medlemsstater eller i vissa av deras 

regioner som ställs inför särskilda 

situationer, där vissa typer av jordbruk eller 

vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 

av ekonomiska, miljömässiga och/eller 

sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 

medlemsstaterna att använda upp till 5 % 

av sitt nationella tak till detta stöd, eller 

10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 

översteg 5 % under minst ett av åren i 

perioden 2010–2013. I vederbörligen 

motiverade fall där vissa känsliga behov 

kan påvisas i en region och efter 

kommissionens godkännande, bör 

medlemsstaterna dock tillåtas använda 

mer än 10 % av sitt nationella tak. 

Kopplat stöd bör endast beviljas i den 

utsträckning som är nödvändig för att 

skapa ett incitament till att behålla 

aktuella produktionsnivåer i dessa 

regioner. Detta stöd bör också vara 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 

använda en del av sina nationella tak för 

direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 

vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 

resurser som kan användas till kopplat stöd 

bör begränsas till en lämplig nivå, men 

man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 

medlemsstater eller i vissa av deras 

regioner som ställs inför särskilda 

situationer, där vissa typer av jordbruk eller 

vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 

av ekonomiska, miljömässiga och/eller 

sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 

medlemsstaterna att använda upp till 5 % 

av sitt nationella tak till detta stöd. Kopplat 

stöd bör endast beviljas i den utsträckning 

som är nödvändig för att skapa ett 

incitament till att behålla aktuella 

produktionsnivåer i dessa regioner och 

för att kunna säkerställa att detta villkor 

är uppfyllt. Kommissionen bör ha rätt att 

kontrollera produktionsnivåerna i de 

sektorer och regioner där denna form av 

stöd ges och, där så är nödvändigt, kräva 

att medlemsstaterna minskar andelen 

direktstöd som ges som kopplat stöd. Detta 

stöd bör också vara tillgängligt för 

jordbrukare som den 31 december 2013 har 
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tillgängligt för jordbrukare som den 31 

december 2013 har särskilda 

stödrättigheter tilldelade enligt förordning 

(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 

73/2009 och som inte har stödberättigande 

hektar för aktivering av stödrättigheterna. 

När det gäller godkännande av frivilligt 

kopplat stöd som överstiger 10 % av det 

årliga nationella tak som fastställs per 

medlemsstat, bör kommissionen ha 

befogenhet att anta genomförandeakter 

utan tillämpning av förordning (EU) 

nr 182/2011. 

särskilda stödrättigheter tilldelade enligt 

förordning (EG) nr 1782/2003 och 

förordning (EG) nr 73/2009 och som inte 

har stödberättigande hektar för aktivering 

av stödrättigheterna. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Ändringsförslag  127 
James Nicholson 
för ECR-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 6 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Direktstöden ska fördelas mellan 

medlemsstaterna på ett sådant sätt att 

varje medlemsstat som ett nationellt tak 

erhåller ett belopp som motsvarar det 

antal hektar som omfattas av det begärda 

direktstödet under 2013 multiplicerat med 

det genomsnittliga antalet direktstöd i 

hela EU under 2013. Medlemsstater där 

det genomsnittliga direktstödet per hektar, 

beräknat utifrån stödet år 2013, överstiger 

110 % av det genomsnittliga direktstödet i 

hela EU får lägga till extra stöd från sina 

nationella budgetar till ett belopp som inte 

får överstiga två tredjedelar av skillnaden 

mellan det genomsnittliga beloppet för 

direktstöd i respektive land och EU-

genomsnittet 2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Ändringsförslag  128 
James Nicholson 
för ECR-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 7 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 8 ska de totala direktstöd som i 

enlighet med avdelningarna III, IV och V 

får beviljas i en medlemsstat under ett 

kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 

inte överstiga de tak som fastställs i 

bilaga III till denna förordning. 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 8 ska de totala direktstöd som i 

enlighet med avdelningarna III, IV och V 

får beviljas i en medlemsstat under ett 

kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, i 

de fall där denna artikel är tillämplig, inte 

överstiga de tak som fastställs i bilaga III 

till denna förordning. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Ändringsförslag  129 
James Nicholson 
för ECR-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 7 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För varje medlemsstat och år ska det 

beräknade överskottet från införandet av ett 

övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 

differensen mellan de nationella tak som 

anges i bilaga II och till vilket adderas det 

tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 

samt de nettotak som anges i bilaga III, 

göras tillgängligt som unionsstöd för 

åtgärder inom 

landsbygdsutvecklingsprogram som 

finansieras av Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling i enlighet med 

förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. 

2. För varje medlemsstat och år ska det 

beräknade överskottet från införandet av ett 

övre stödtak enligt artikel 11, i de fall där 

denna artikel är tillämplig, som speglar 

differensen mellan de nationella tak som 

anges i bilaga II och till vilket adderas det 

tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 

samt de nettotak som anges i bilaga III, 

göras tillgängligt som unionsstöd för 

åtgärder inom 

landsbygdsutvecklingsprogram som 

finansieras av Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling i enlighet med 

förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Ändringsförslag  130 
James Nicholson 
för ECR-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 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det direktstöd som ska beviljas en 

jordbrukare enligt denna förordning under 

ett visst kalenderår ska minskas enligt 

följande: 

1. Medlemsstater får besluta att det 

direktstöd som ska beviljas en jordbrukare 

enligt denna förordning under ett visst 

kalenderår ska minskas enligt följande: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Ändringsförslag  131 
James Nicholson 
för ECR-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 22 – punkt 3a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstater som har tillämpat 

systemet för enhetlig arealersättning 

enligt förordning (EG) nr 73/2009 får 

begränsa beräkningen av enhetsvärdet för 

stödrättigheter enligt punkt 1 till ett 

belopp som motsvarar minst 40 % av det 

nationella eller regionala tak som 

fastställts i enlighet med artikel 19 eller 

20, efter tillämpning av den linjära 

minskning som föreskrivs i artikel 23.1 

eller i förekommande fall artikel 23.2.  

 Dessa medlemsstater får öka det 

nationella eller regionala värdet på de 

stödrättigheter som beräknats i enlighet 

med punkt 1 i de fall där det 

sammanlagda värdet av de stödrättigheter 

som en jordbrukare innehar enligt 

ordningen för grundstöd är lägre än det 

sammanlagda värdet av det stöd som 

jordbrukaren under något kalenderår 

under perioden 2009–2013 mottog enligt 

förordning (EG) nr 73/2009. 

 I detta syfte ska det nationella eller 

regionala värdet för var och en av den 

berörda jordbrukarens stödrättigheter 

ökas med en andel av skillnaden mellan 

det sammanlagda värdet av 



 

AM\929518SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

stödrättigheterna inom ramen för 

ordningen för grundstöd och det 

sammanlagda värdet av det stöd som 

jordbrukaren mottog under det år 

medlemsstaten väljer i enlighet med andra 

stycket i enlighet med förordning (EG) 

nr 73/2009.  

 För beräkningen av ökningen får en 

medlemsstat beakta allt det stöd som 

beviljats en jordbrukare i enlighet med 

förordning (EG) nr 73/2009 under det år 

medlemsstaten väljer i enlighet med andra 

stycket, med undantag för stöd inom 

ramen för systemet för enhetlig 

arealersättning, förutsatt att 

medlemsstaten har beslutat att inte 

tillämpa det frivilliga kopplade stödet 

enligt avdelning IV i denna förordning på 

de relevanta sektorerna. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Ändringsförslag  132 
James Nicholson 
för ECR-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 

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: 

utgår 

(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. 

 

(b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget.  

 

(c) Ha 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 

enlighet med förordning (EU) nr […] 

[den horisontella förordningen], ska 

medlemsstaterna bevilja stöd enligt detta 

kapitel till jordbrukare som iakttar de av 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Ändringsförslag  133 
James Nicholson 
för ECR-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 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från punkt 1 får 

medlemsstaterna besluta att använda upp 

till 10 % av det årliga tak som fastställs i 

bilaga II, förutsatt att 

utgår 

(a) de till och med den 31 december 2013 

tillämpade den ordning för enhetligt 

arealstöd som fastställs i avdelning V i 

förordning (EG) nr 73/2009 eller 

finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 

den förordningen, eller omfattas av det 

undantag som föreskrivs i artikel 69.5 

eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 

förordningen, och/eller 

 

(b) förutsatt att de under minst ett år 

under perioden 2010–2013 avsatte mer än 

5 % av det belopp som de hade till 

förfogande för att bevilja sådana 

direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 

III, IV och V i förordning (EG) 

nr 73/2009, undantaget avdelning IV 

kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 

åtgärder som fastställs i avdelning III 

kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) 

nr 73/2009, det stöd som föreskrivs i 

artikel 68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 

68.1 e i den förordningen, eller åtgärder 

enligt kapitel 1, med undantag av 
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avdelning IV avsnitt 6, i den 

förordningen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Ändringsförslag  134 
James Nicholson 
för ECR-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 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstater som under minst ett år 

under perioden 2010–2013 avsatte mer än 

10 % av det belopp som de hade till 

förfogande för att bevilja sådana 

direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 

III, IV och V i förordning (EG) 

nr 73/2009, undantaget avdelning IV 

kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 

åtgärder som fastställs i avdelning III 

kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) 

nr 73/2009, det stöd som föreskrivs i 

artikel 68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 

68.1 e i den förordningen, eller åtgärder 

enligt kapitel 1, med undantag av 

avdelning IV avsnitt 6, i den 

förordningen, får genom undantag från 

punkt 2 och efter kommissionens 

godkännande i enlighet med artikel 41, 

besluta att använda mer än 10 % av det 

årliga nationella tak som fastställs i 

bilaga II. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Ändringsförslag  135 
James Nicholson 
för ECR-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 4 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får till och med den 1 

augusti 2016, se över sina beslut i enlighet 

med punkterna 1, 2 och 3 och, med verkan 

från 2017, besluta att 

4. Medlemsstaterna får till och med 

den 1 augusti 2016 se över sina beslut i 

enlighet med punkt 1 och, med verkan från 

2017, besluta att 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Ändringsförslag  136 
James Nicholson 
för ECR-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 4 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) öka det procenttal som fastställs i 

enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 

gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 

tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 

villkoren för beviljande av stödet, 

(a) öka det procenttal som fastställs i 

enlighet med punkt 1, inom de gränser som 

anges i punkt 1 i tillämpliga fall och, vid 

behov, anpassa villkoren för beviljande av 

stödet, 

Or. en 



 

AM\929518SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/137 

Ändringsförslag  137 
James Nicholson 
för ECR-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 47 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 

småbrukare ska undantas från de 

jordbruksmetoder som föreskrivs i 

avdelning III kapitel 2. 

utgår 

Or. en 



 

AM\929518SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/138 

Ändringsförslag  138 
James Nicholson 
för ECR-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 49 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska fastställa det årliga 

belopp som ska betalas ut enligt ordningen 

för småbrukare till någon av nedanstående 

nivåer, med förbehåll för punkterna 2 och 

3: 

1. Medlemsstaterna får fastställa det årliga 

belopp som ska betalas ut enligt ordningen 

för småbrukare till någon av nedanstående 

nivåer, med förbehåll för punkterna 2 och 

3: 

Or. en 

 

 


