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Ändringsförslag  177 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 
Matias, Kyriacos Triantaphyllides  
för GUE/NGL-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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Definitioner Definitioner 

1. I denna förordning gäller följande 

definitioner:  

1. I denna förordning gäller följande 

definitioner:  

a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 

person eller en grupp av fysiska eller 

juridiska personer, oavsett gruppens eller 

dess medlemmars juridiska ställning enligt 

nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 

ligger inom unionens territorium, enligt 

artikel 52 i fördraget om Europeiska 

unionen jämförd med artiklarna 349 och 

355 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, och som bedriver 

jordbruksverksamhet.  

a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 

person eller en grupp av fysiska eller 

juridiska personer, oavsett gruppens eller 

dess medlemmars juridiska ställning enligt 

nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 

ligger inom unionens territorium, enligt 

artikel 52 i fördraget om Europeiska 

unionen jämförd med artiklarna 349 och 

355 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, och som bedriver 

jordbruksverksamhet.  

b) jordbruksföretag: samtliga enheter som 

används för jordbruksverksamhet och drivs 

av en jordbrukare och som är belägna i en 

och samma medlemsstat.  

b) jordbruksföretag: samtliga enheter som 

används för jordbruksverksamhet och drivs 

av en jordbrukare och som är belägna i en 

och samma medlemsstat.  

c) jordbruksverksamhet:  c) jordbruksverksamhet:  

– att föda upp eller odla 

jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 

mjölkning, djuruppfödning och 

djurhållning för animalieproduktion,  

– att föda upp eller odla 

jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 

mjölkning, djuruppfödning och 

djurhållning för animalieproduktion,  

– att hålla jordbruksarealen i ett skick 

som gör den lämplig för bete eller odling 
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utan några särskilda förberedande 

åtgärder utöver traditionella 

jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner, 

eller 

– att på jordbruksarealer som naturligt 

hålls i ett skick som lämpar sig för bete 

eller odling utföra en minimiverksamhet 

som fastställs av medlemsstaterna. 

 

d) jordbruksprodukter: produkter 

förtecknade i bilaga I till fördraget, 

inbegripet bomull, men med undantag av 

fiskeriprodukter.  

d) jordbruksprodukter: produkter 

förtecknade i bilaga I till fördraget, 

inbegripet bomull, men med undantag av 

fiskeriprodukter.  

e) jordbruksareal: den totala areal som 

upptas av åkermark, permanent gräsmark 

eller permanenta grödor.  

e) jordbruksareal: den totala areal som 

upptas av åkermark, permanent gräsmark 

eller permanenta grödor.  

f) åkermark: mark som utnyttjas för 

vegetabilieproduktion eller areal som är 

tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 

som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 

i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 

förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 

förordning (EG) nr 1698/2005 och artikel 

29 i förordning (EU) nr […] [förordningen 

om landsbygdsutveckling] oavsett om 

marken används för växthusproduktion 

eller produktion under annat fast eller 

rörligt skydd.  

f) åkermark: mark som utnyttjas för 

vegetabilieproduktion eller areal som är 

tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 

som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 

i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 

förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 

förordning (EG) nr 1698/2005 och artikel 

29 i förordning (EU) nr […] [förordningen 

om landsbygdsutveckling] oavsett om 

marken används för växthusproduktion 

eller produktion under annat fast eller 

rörligt skydd.  

g) permanenta grödor: grödor som inte 

ingår i växtföljden, utom permanent 

gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 

och ger upprepade skördar, även 

plantskolor, samt skottskog med kort 

omloppstid.  

g) permanenta grödor: grödor som inte 

ingår i växtföljden, utom permanent 

gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 

och ger upprepade skördar, även 

plantskolor, samt skottskog med kort 

omloppstid.  

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 

till att odla gräs eller annat örtartat foder 

naturligt (självsådd) eller genom odling 

(insådd) och som inte har ingått i 

växtföljden på jordbruksföretaget under 

fem år eller mera; andra arter som lämpar 

sig för bete får ingå, under förutsättning att 

den övervägande andelen utgörs av gräs 

och andra örtartade växter.  

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 

till att odla gräs eller annat örtartat foder 

naturligt (självsådd) eller genom odling 

(insådd) och som inte har ingått i 

växtföljden på jordbruksföretaget under 

fem år eller mera; andra arter som lämpar 

sig för bete får ingå, under förutsättning att 

den övervägande andelen utgörs av gräs 

och andra örtartade växter.  

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 

örtartade växter som är vanliga i naturlig 

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 

örtartade växter som är vanliga i naturlig 
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betesmark eller brukar ingå i 

fröblandningar för betes- eller ängsmark i 

medlemsstaten (oavsett om marken 

används för betesdjur eller inte).  

betesmark eller brukar ingå i 

fröblandningar för betes- eller ängsmark i 

medlemsstaten (oavsett om marken 

används för betesdjur eller inte).  

j) plantskolor: följande arealer med unga 

vedartade växter som odlas utomhus för 

senare utplantering:  

j) plantskolor: följande arealer med unga 

vedartade växter som odlas utomhus för 

senare utplantering:  

– plantskolor för vinstockar och 

grundstammar,  

– plantskolor för vinstockar och 

grundstammar,  

– plantskolor för fruktträd och bär,  – plantskolor för fruktträd och bär,  

– plantskolor för prydnadsväxter,  – plantskolor för prydnadsväxter,  

– kommersiella plantskolor för skogsträd 

(utom sådana som odlas för 

jordbruksföretagets eget behov på 

skogsmark),  

– kommersiella plantskolor för skogsträd 

(utom sådana som odlas för 

jordbruksföretagets eget behov på 

skogsmark),  

– träd och buskar för utplantering i 

trädgårdar, parker, utmed gator och 

vattendrag, t.ex. häckplantor, rosenbuskar 

och andra prydnadsbuskar, 

prydnadsbarrträd), i samtliga fall inbegripet 

grundstammar och unga plantor.  

– träd och buskar för utplantering i 

trädgårdar, parker, utmed gator och 

vattendrag, t.ex. häckplantor, rosenbuskar 

och andra prydnadsbuskar, 

prydnadsbarrträd), i samtliga fall inbegripet 

grundstammar och unga plantor.  

k) skottskog med kort omloppstid: arealer 

som har planterats med trädarter enligt 

KN-nummer 06029041, som ska anges av 

medlemsstaterna, och som består av 

vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 

rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 

marken efter skörd och där nya skott 

växer upp följande säsong samt med ett 

maximalt avverkningsintervall som ska 

anges av medlemsstaterna. 

 

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 i syfte att  

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 55 i 

syfte att  

a) fastställa ytterligare definitioner när det 

gäller tillträdet till stöd enligt denna 

förordning,  

a) fastställa ytterligare definitioner när det 

gäller tillträdet till stöd enligt denna 

förordning,  

b) fastställa de ramar inom vilka 

medlemsstaterna ska bestämma 

minimiverksamheten på arealer som 

naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 

bete eller odling,  

b) fastställa de ramar inom vilka 

medlemsstaterna ska bestämma 

minimiverksamheten på arealer som 

naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 

bete eller odling,  

c) fastställa vilka kriterier som c) fastställa vilka kriterier som 
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jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 

iakttagit skyldigheten att hålla 

jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 

för bete eller odling i enlighet med punkt 

1 c.  

jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 

iakttagit skyldigheten att hålla 

jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 

för bete eller odling i enlighet med punkt 

1 c.  

d) fastställa kriterier för att bestämma om 

den övervägande andelen utgörs av gräs 

och andra örtartade växter vid tillämpning 

av punkt 1 led h.  

d) fastställa kriterier för att bestämma om 

den övervägande andelen utgörs av gräs 

och andra örtartade växter vid tillämpning 

av punkt 1 led h.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Ändringsförslag  178 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
för GUE/NGL-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)0625/3 – 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 

stödtak 

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 20 % för stödintervallet över 20 000 

euro upp till 50 000 euro.  

Med 40 % för stödintervallet över 200 000 

euro upp till 250 000 euro.  

Med 50 % för stödintervallet över 50 000 

euro upp till 75 000 euro.  

Med 70 % för stödintervallet över 250 000 

euro upp till 300 000 euro.  

Med 80 % för stödintervallet över 75 000 

euro upp till 100 000 euro.  

Med 100 % för stödintervallet över 

300 000 euro.  

Med 100 % för stödintervallet över 

100 000 euro.  

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 

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. 

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 

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. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 



 

AM\929687SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

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.  

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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Ändringsförslag  179 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 
Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  
för GUE/NGL-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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Före 1 augusti 2013 får medlemsstaterna 

besluta att högst 10 % av deras årliga tak 

för kalenderåren 2014–2019 enligt bilaga II 

till denna förordning ska beviljas i form av 

extrastöd för åtgärder inom program för 

landsbygdsutveckling som finansieras 

genom EJFLU i enlighet med förordning 

(EU) nr […] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 

motsvarande beloppet inte längre kunna 

beviljas i form av direktstöd. 

1. Före 1 augusti 2013 får medlemsstaterna 

besluta att högst 10 % av deras årliga tak 

för kalenderåren 2014–2019 enligt bilaga II 

till denna förordning ska beviljas i form av 

extrastöd för åtgärder inom program för 

landsbygdsutveckling som finansieras 

genom EJFLU i enlighet med förordning 

(EU) nr […] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 

motsvarande beloppet inte längre kunna 

beviljas i form av direktstöd. De medel 

som överförs ska finansieras till 100 % 

genom den gemensamma 

jordbrukspolitikens budget för att vända 

nedgången i landsbygdsområden och 

jordbruksverksamhet, i synnerhet 

miljövänligt jordbruk, i enlighet med 

landsbygdsutvecklingens prioriteringar 

(4) och (5) i artikel 5 i förordning (EU) nr 

[…] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Ändringsförslag  180 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  
för GUE/NGL-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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 22a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 22a 

 
Konvergens mellan medlemsstater när det 

gäller värdet på stödrättigheter 

 
1. Senast vid utgången av giltighetstiden 

för den fleråriga budgetramen för 2014–

2020 ska direktstödet vara rättvist fördelat 

inom hela unionen så att fullständig 

konvergens på området för direkt 

inkomststöd till jordbrukare uppnås 

mellan medlemsstaterna. 

 
2. För att uppnå konvergensmålet i 

punkt 1 ska kommissionen senast efter 

första halvåret 2013 inge ett förslag där 

metoden och tidsplanen för 

genomförandet av detta mål fastställs. 

Förslaget ska innehålla mellanliggande 

grader av konvergens för utbetalningar 

per hektar i syfte att uppnå fullständig 

konvergens vid det ovannämnda datumet. 

 
3. Den konvergens som avses i punkterna 

1 och 2 ska finansieras proportionellt av 

alla medlemsstater med direktstöd som 

ligger över unionsgenomsnittet 

 
4. Oaktat den konvergens som ska uppnås 

enligt punkt 1 ska vederbörlig hänsyn tas 

till löneskillnaderna och skillnaderna i 
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råvarukostnader i medlemsstaterna. 

Kommissionen ska ta med dessa 

skillnader i beräkningen i det förslag som 

avses i punkt 2. 

Or. pt 

 

 

 

 


