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6.3.2013 B7-0079/151 

Ändringsförslag  151 
Martin Häusling, José Bové 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 30 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I områden där det av agronomiska 

skäl är omöjligt får reglerna för 

växelbruket, genom undantag från punkt 

1, anpassas med stöd av kommissionens 

godkännande.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Ändringsförslag  152 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De arealer i jordbruksföretagen som 

jordbrukarna deklarerat som permanent 

gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 

förordning (EU) nr XXX (HZR) för 

ansökningsåret 2014, nedan kallade 

referensarealer som utgörs av permanent 

gräsmark, ska bevaras som permanent 

gräsmark. 

1. De arealer i jordbruksföretagen som 

jordbrukarna deklarerat som permanent 

gräs- och betesmark i ansökan enligt 

artikel 74 i förordning (EU) nr XXX 

(HZR) för ansökningsåret 2014, nedan 

kallade referensarealer som utgörs av 

permanent gräs- och betesmark, ska 

bevaras som permanent gräs- och 

betesmark. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Ändringsförslag  153 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Referensarealer som utgörs av permanent 

gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 

skyldighet att ställa om arealer till 

permanent gräsmark under 2014 och/eller 

2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 

[…][den horisontella förordningen]. 

Referensarealer som utgörs av permanent 

gräs- och betesmark ska ökas om 

jordbrukaren har skyldighet att ställa om 

arealer till permanent gräs- och betesmark 

under 2014 och/eller 2015 enligt artikel 93 

i förordning (EU) nr […][den horisontella 

förordningen]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Ändringsförslag  154 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 

högst 5 % av de referensarealer som utgörs 

av permanent gräsmark. Den gränsen ska 

inte gälla vid force majeure eller 

exceptionella omständigheter. 

2. Högst 5 % av de referensarealer som 

utgörs av permanent gräs- och betesmark 

ska få ställas om, med undantag för 

kolrika jordar, våtmarker och delvis 

naturliga gräs- och betesmarker. 

Or. en 



 

AM\929547SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/155 

Ändringsförslag  155 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 om fastställande av regler rörande 

ökning av referensarealer som utgörs av 

permanent betesmark i enlighet med punkt 

1 andra stycket, förnyelse av permanent 

gräsmark, omställning av jordbruksarealer 

till permanent gräsmark när den tillåtna 

minskning som avses punkt 2 överskrids 

samt om ändring av de referensarealer som 

utgörs av permanent gräsmark vid 
överlåtelse av mark. 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 om fastställande av regler rörande 

ökning av referensarealer som utgörs av 

permanent gräs- och betesmark i enlighet 

med punkt 1 andra stycket, förnyelse av 

permanent gräs- och betesmark, 

omställning av jordbruksarealer till 

permanent gräs- och betesmark när den 

tillåtna minskning som avses punkt 2 

överskrids samt om ändring av de 

referensarealer som utgörs av permanent 

gräs- och betesmark vid överlåtelse av 

mark. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Ändringsförslag  156 
Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 
Häusling med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 38 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) För småbrukare bör det införas en 

enkel och särskild ordning så att de 

administrativa kostnaderna i samband med 

förvaltning och kontroll av direktstöd kan 

minskas. Av detta skäl bör det införas ett 

stöd i form av en klumpsumma som 

ersätter alla direktstöd. Det bör införas 

bestämmelser som förenklar 

administrationen genom att bland annat 

minska skyldigheterna för småbrukare, till 

exempel i samband med ansökan om stöd, 

jordbruksmetoder som främjar klimatet och 

miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 

förordning (EU) nr […] [den horisontella 

förordningen], utan att genomförandet av 

reformens övergripande syften äventyras, 

med tanke på att unionslagstiftningen 

enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 

[den horisontella förordningen] är 

tillämplig på småbrukare. Målen för denna 

ordning bör vara att stödja den redan 

existerande småbruksstrukturen i unionen, 

utan att därför hindra en strukturell 

utveckling mot mer konkurrenskraftiga 

strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 

ordningen begränsas till redan existerande 

företag. 

(38) För småbrukare bör det införas en 

enkel och särskild ordning så att de 

administrativa kostnaderna i samband med 

förvaltning och kontroll av direktstöd kan 

minskas. Av detta skäl bör det införas ett 

stöd i form av en klumpsumma som 

ersätter alla direktstöd. Det bör införas 

bestämmelser som förenklar 

administrationen genom att bland annat 

minska skyldigheterna för småbrukare, till 

exempel i samband med ansökan om stöd 

och i samband med jordbruksmetoder som 

främjar klimatet och miljön, utan att 

genomförandet av reformens 

övergripande syften äventyras. Tvärvillkor 

och kontroller enligt förordning (EU) nr 

[…] [den horisontella förordningen] ska 

gälla för småbrukare, med tanke på att 

unionslagstiftningen enligt bilaga II till 

förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 

förordningen] är tillämplig på dem. Målen 

för denna ordning bör vara att stödja den 

redan existerande småbruksstrukturen i 

unionen, utan att därför hindra en 

strukturell utveckling mot mer 

konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 

skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 

till redan existerande företag. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Ändringsförslag  157 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – 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 har mer än 10 hektar 

åkermark och som är berättigade till stöd 

inom ramen för ordningen för grundstöd 

enligt kapitel 1 ska på sina 

stödberättigande hektar enligt artikel 25.5 

använda 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) Växelbruk.  

(b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget. och  

(b) Bevara permanent gräs- och betesmark 

på jordbruksföretaget. och  

(c) Ha områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal.  

(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 

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 
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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. 

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. 

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 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.  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.  

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.  

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 som fullgör åtaganden 

enligt artikel 39.2 i 

förordning (EG) nr 1698/2005 eller enligt 

artikel 29.2 i förordning (EU) nr 90 [...] 

[förordningen om landsbygdsutveckling] 

eller vilkas företag har certifierats enligt 

nationella eller regionala 

miljöcertifieringssystem ska anses 

efterleva en eller flera av de tillhörande 

jordbruksmetoder som avses i punkt 1, 

under förutsättning att åtagandena och 

miljöcertifieringssystemen uppfyller 

följande villkor: 

 (a) De ska omfatta hela den del av 

jordbrukarens företag som omfattas av 

den eller de tillhörande metoder som 

avses i punkt 1. 

 (b) De ska vara av samma slag som de 

metoder som beskrivs i punkt 1. och 



 

AM\929547SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 (c) De ska, i fråga om sina ambitioner för 

klimat och miljö, gå längre än de metoder 

som beskrivs 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.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Ändringsförslag  158 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 30 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Diversifiering av grödor Växelbruk 

1. Om 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, ska 

odlingen av åkermarken bestå av minst tre 

olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 

uppta mindre än 5 % av åkermarken och 

huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % 

av åkermarken.  

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 

mer än tio hektar och inte används för 

vallproduktion (sådd eller naturlig), 

lämnats i träda eller odlats med flerårig 

gröda som står under vatten under en 

betydande del av året, ska odlingen av 

åkermarken bestå av en växtföljd med tre 

olika grödor under tre på varandra 

följande år.  

 1a. I områden där det av agronomiska 

skäl är omöjligt får reglerna för 

växelbruket, genom undantag från punkt 

1, anpassas med stöd av kommissionens 

godkännande.  

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 om fastställande av definitionen av 

gröda och regler rörande tillämpningen av 

den exakta beräkningen av andelen olika 

grödor. 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 om fastställande av definitionen av 

gröda och regler rörande tillämpningen av 

den exakta beräkningen av andelen olika 

grödor.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Ändringsförslag  159 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av B7-0079/2013 
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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Permanent gräsmark Permanent gräs- och betesmark 

1. De arealer i jordbruksföretagen som 

jordbrukarna deklarerat som permanent 

gräsmark i ansökan enligt artikel 74 i 

förordning (EU) nr XXX (HZR) för 

ansökningsåret 2014, nedan kallade 

referensarealer som utgörs av permanent 

gräsmark, ska bevaras som permanent 

gräsmark. 

1. De arealer i jordbruksföretagen som 

jordbrukarna deklarerat som permanent 

gräs- och betesmark i ansökan enligt 

artikel 74 i förordning (EU) nr XXX 

(HZR) för ansökningsåret 2014, nedan 

kallade referensarealer som utgörs av 

permanent gräs- och betesmark, ska 

bevaras som permanent gräs- och 

betesmark.  

Referensarealer som utgörs av permanent 

gräsmark ska ökas om jordbrukaren har 

skyldighet att ställa om arealer till 

permanent gräsmark under 2014 och/eller 

2015 enligt artikel 93 i förordning (EU) nr 

[…][den horisontella förordningen].  

Referensarealer som utgörs av permanent 

gräs- och betesmark ska ökas om 

jordbrukaren har skyldighet att ställa om 

arealer till permanent gräs- och betesmark 

under 2014 och/eller 2015 enligt artikel 93 

i förordning (EU) nr […][den horisontella 

förordningen].  

2. En jordbrukare ska tillåtas att ställa om 

högst 5 % av de referensarealer som utgörs 

av permanent gräsmark. Den gränsen ska 

inte gälla vid force majeure eller 

exceptionella omständigheter.  

2. Högst 5 % av de referensarealer som 

utgörs av permanent gräs- och betesmark 

ska få ställas om, med undantag för 

kolrika jordar, våtmarker och delvis 

naturliga gräs- och betesmarker. Vid 

exceptionella omständigheter får denna 

procentandel ökas till 7 %.  

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 
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55 om fastställande av regler rörande 

ökning av referensarealer som utgörs av 

permanent betesmark i enlighet med punkt 

1 andra stycket, förnyelse av permanent 

gräsmark, omställning av jordbruksarealer 

till permanent gräsmark när den tillåtna 

minskning som avses punkt 2 överskrids 

samt om ändring av de referensarealer som 

utgörs av permanent gräsmark vid 

överlåtelse av mark.  

artikel 55 om fastställande av regler 

rörande ökning av referensarealer som 

utgörs av permanent gräs- och betesmark i 

enlighet med punkt 1 tredje stycket, 

förnyelse av permanent gräs- och 

betesmark, omställning av jordbruksarealer 

till permanent gräs- och betesmark när den 

tillåtna minskning som avses i punkt 2 

överskrids, de exceptionella 

omständigheter som avses i punkt 2 samt 

om ändring av de referensarealer som 

utgörs av permanent gräs- och betesmark 

vid överlåtelse av mark.  

Or. en 
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Förslag till förordning 
Artikel 32 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 

deras stödberättigande hektar enligt 

definitionen i artikel 25.2, undantaget 

arealer som utgörs av permanent 

gräsmark, utgörs av arealer med 

ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 

terrasser, bibehållande av 

landskapselement, buffertzoner och 

beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii. 

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 

deras stödberättigande hektar enligt 

definitionen i artikel 25.2, undantaget 

arealer som utgörs av permanent gräs- och 

betesmark, utgörs av arealer med 

ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 

terrasser, bibehållande av 

landskapselement, buffertzoner och delvis 

naturliga livsmiljöer. För att räknas som 
arealer med ekologiskt fokus får dessa 

arealer inte plöjas, besås eller gödslas 

med konstgödsel eller besprutas med 

bekämpningsmedel, men får användas för 

bete, skördas eller klippas under en 

lämplig säsong som är förenlig med 

behoven i fråga om bevarande av den 

biologiska mångfalden. 

Or. en 

 

 


