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6.3.2013 B7-0079/187 

Ändringsförslag  187 
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 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 – 2011/0280(COD) 

(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 

konvergens mot detta värde, som bör 

(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, så att de kriterier 

som gäller för fastställandet av 

direktstödsbeloppen från och med 2021 är 

objektiva och likadana för alla 

jordbrukare i hela EU. 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 
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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. 

stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 

en medlemsstat eller i en region ha ett 

enhetligt enhetsvärde till följd av en 

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 B7-0079/188 

Ändringsförslag  188 
George Lyon 
för ALDE-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 – 2011/0280(COD) 

(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 

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 25.2 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 få en årlig tilläggsbetalning 

för jordbruksmetoder med gynnsam 

inverkan på klimatet och miljön om de på 

sina stödberättigande hektar enligt 

artikel 25.2 vid behov använder följande 

metoder:  

(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.  

(b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget. och 

(b) Bevarar permanent gräs- och 

betesmark på jordbruksföretaget.  

(c) Ha områden med ekologiskt fokus på 

sin jordbruksareal. 

(c) Har 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 […] 

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 metoder som 



 

AM\929537SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

[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. 

anges i punkt 1 som är tillämpliga på deras 

jordbruksföretag, 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 ska automatiskt vara 

berättigade till det stöd som avses i detta 

kapitel när de tillhör följande kategorier: 

 – Jordbrukare som uppfyller kraven 

avseende ekologisk produktion i enlighet 

med artikel 29.1 i 

förordning (EG) nr 834/2007, eller 

 – Mottagare av stöd för miljö- och 

klimatvänliga jordbruk i enlighet med 

artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 

[förordningen om landsbygdsutveckling]. 

 – Jordbrukare vars jordbruksföretag är 

belägna i Natura 2000-områden som 

omfattas av direktiven 92/43/EEG och 

2009/147/EG. 

 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 

eller som omfattas av åtgärder för miljö- 

och klimatvänligt jordbruk i enlighet med 

artikel 29 i förordning (EU) nr [...] 

[förordningen om landsbygdsutveckling] 

eller är belägna inom områden som 

omfattas av direktiven 92/43/EEG och 

2009/147/EG.  

4. 4. 

Jordbrukare som uppfyller kraven 

avseende ekologiskt jordbruk i artikel 29.1 

i förordning (EG) nr 834/2007 ska 

Jordbrukare som på sin stödberättigade 

jordbruksareal har mer än 75 procent 

permanent gräs- eller betesmark eller 
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automatiskt vara berättigade till det stöd 

som avses i detta kapitel. 

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. 

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 vars jordbruksföretag är 

certifierat enligt nationella eller regionala 

certifieringssystem ska anses följa de 

relevanta jordbruksmetoder som avses i 

punkt 1, förutsatt att certifieringssystemen 

uppfyller följande krav: 

 – De ska omfatta hela den del av 

jordbrukarens företag som omfattas av 

den eller de relaterade metoder som 

beskrivs i punkt 1. och 

 – De ska åtminstone ha motsvarande 

verkan som de relevanta metoder som 

avses 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.  

 5a. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 55 om validering av 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: 
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 – 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 B7-0079/189 

Ändringsförslag  189 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 38a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 38a 

 Allmänna regler för beviljande av särskilt 

frikopplat stöd 

 1. Medlemsstater som tillämpar systemet 

med enhetlig arealersättning i enlighet 

med artikel 19.1 b i denna förordning får 

bevilja särskilt frikopplat stöd till 

jordbrukare på de villkor som fastställs i 

denna artikel och i artiklarna 39 och 40.  

 2. Frikopplat stöd får beviljas endast till 

sådana sektorer eller till sådana regioner i 

en medlemsstat där särskilda typer av 

jordbruk eller särskilda jordbrukssektorer 

genomgår särskilda svårigheter och är 

särskilt viktiga av ekonomiska och/eller 

sociala och/eller miljömässiga skäl. 

 3. Frikopplat stöd ska ha formen av en 

årlig utbetalning och beviljas inom 

fastställda kvantitativa gränser och bygga 

på uppgifter från en historisk period som 

ska fastställas av medlemsstaten men inte 

infalla senare än 2013, varvid uppgifterna 

ska innefatta sådant som areal, 

avkastning eller fastställt antal djur. 

 4. För att säkerställa ett ändamålsenligt 

och målinriktat utnyttjande av unionens 

medel och undvika dubbelfinansiering 
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genom andra liknande stödinstrument ska 

kommissionen ha befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 55 

när det gäller 

 (a) villkoren för beviljande av det stöd 

som avses i detta kapitel, 

 (b) regler om förenlighet med andra 

unionsåtgärder och om kumulering av 

stöd. 

Or. en 

Motivering 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 
applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 
continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 
differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 
payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 
Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 
payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 
direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 
substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 
convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 
for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 
avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 
it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 
justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 
already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 
Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 
Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 
envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 
entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Ändringsförslag  190 
Jan Březina 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 – 2011/0280(COD) 

(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 procent 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 mottagit 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 

stödrättigheterna inom ramen för 
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ordningen för grundstöd och det 

sammanlagda värdet av det stöd som 

jordbrukaren mottagit 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 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 med samlat gårdsstöd, 

förutsatt att medlemsstaten har beslutat 

att inte tillämpa det frivilliga kopplade 

stödet enligt avdelning IV i denna 

förordning på de relevanta sektorerna. 

 (I artikel 22 i kommissionens förslag 
skapas en möjlighet för de länder som 
ingår i systemet med samlat gårdsstöd, 
alltså EU-15 plus Slovenien och Malta, att 
endast gradvis och under en följd av flera 
år utjämna direktstödet till jordbrukarna. I 
kommissionens förslag sägs ingenting om 
de tio nya medlemsstaterna som tillämpar 
systemet med samlat gårdsstöd. För att det 
inte ska uppstå diskriminering bör det 
föreskrivas om en motsvarande behandling 
av de länder som ingår i systemet med 
samlat gårdsstöd, genom att det införs en 
ny punkt 3a i art. 22.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Ändringsförslag  191 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 

tillämpningen av denna förordning och 

undvika illojal konkurrens eller 

diskriminering mellan jordbrukare, bör 

kommissionen ges 

genomförandebefogenheter när det gäller 

följande: att fastställa det årliga nationella 

taket för systemet med grundstöd, anta 

regler om ansökningar om tilldelning av 

stödrättigheter, anta regler som rör 

återföring av stödrättigheter som inte 

aktiverats till den nationella reserven, 

fastställa krav rörande anmälan av 

överföring av stödrättigheter till de 

nationella myndigheterna och tidsfristerna 

för sådan anmälan, fastställa det årliga 

taket för stöd vid tillämpning av 

jordbruksmetoder som är gynnsamma för 

klimatet och miljön, fastställa det årliga 

taket för ett stöd som kompenserar för 

områden med naturliga begränsningar, 

fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 

unga jordbrukare, fastställa de årliga 

taken för frivilligt kopplat stöd, anta 

regler om förfarandet för fastställande 

och godkännande av beslut inom ramen 

för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 

det förfarande för godkännande och 

anmälan till producenterna som är kopplat 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 

tillämpningen av denna förordning och 

undvika illojal konkurrens eller 

diskriminering mellan jordbrukare, bör 

kommissionen ges 

genomförandebefogenheter när det gäller 

följande: att fastställa det årliga nationella 

taket för systemet med grundstöd, anta 

regler om ansökningar om tilldelning av 

stödrättigheter, anta regler som rör 

återföring av stödrättigheter som inte 

aktiverats till den nationella reserven, 

fastställa krav rörande anmälan av 

överföring av stödrättigheter till de 

nationella myndigheterna och tidsfristerna 

för sådan anmälan, fastställa det årliga 

taket för stöd vid tillämpning av 

jordbruksmetoder som är gynnsamma för 

klimatet och miljön, fastställa det årliga 

taket för ett stöd som kompenserar för 

områden med naturliga begränsningar, 

fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 

unga jordbrukare, anta regler om det 

förfarande för godkännande och anmälan 

till producenterna som är kopplat till 

tillståndsgivningen för mark och sorter i 

samband med det grödspecifika stödet för 

bomull, fastställa bestämmelser om 

beräkningen av minskningen av beloppet 
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till tillståndsgivningen för mark och sorter i 

samband med det grödspecifika stödet för 

bomull, fastställa bestämmelser om 

beräkningen av minskningen av beloppet 

för grödspecifikt stöd för bomull, anta 

regler som rör allmänna anmälningskrav. 

Befogenheterna bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av regler och allmänna 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter. 

för grödspecifikt stöd för bomull, anta 

regler som rör allmänna anmälningskrav. 

Befogenheterna bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av regler och allmänna 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Ändringsförslag  192 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(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 

tillgängligt för jordbrukare som den 31 

utgår 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Ändringsförslag  193 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 34 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att garantera ett ändamålsenligt 

och målinriktat utnyttjande av unionens 

medel och undvika dubbelfinansiering 

genom andra liknande stödinstrument, 

bör befogenhet att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen i syfte att definiera 

antagandet av regler om villkoren för 

beviljande av frivilligt kopplat stöd och 

regler om stödets förenlighet med andra 

unionsåtgärder samt om kumulering av 

stöd. 

utgår 

Or. en 



 

AM\929537SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/194 

Ändringsförslag  194 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led v 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(v) Ett system med kopplat stöd på frivillig 

basis. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Ändringsförslag  195 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 10 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När jordbrukare som mottar det 

djurrelaterade kopplade stöd som avses i 

avdelning IV innehar färre hektar än vad 

som tillåts enligt den tröskel som valts av 

medlemsstaten för tillämpning av punkt 1 

led b, ska medlemsstaten tillämpa punkt 1 

led a. 

utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Ändringsförslag  196 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Avdelning 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 [...] utgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Ändringsförslag  197 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 8 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den justeringsgrad som fastställts i 

enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 

nr … [den horisontella förordningen] ska 

endast tillämpas på direktstöd som under 

det motsvarande kalenderåret kommer att 

beviljas en jordbrukare och som 

överskrider 5000 euro. 

1. Den justeringsgrad som fastställts i 

enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 

nr … [den horisontella förordningen] ska 

tillämpas på allt direktstöd som under det 

motsvarande kalenderåret kommer att 

beviljas jordbrukare. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Ändringsförslag  198 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 utgår 

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: 

 

– Med 20 % för stödintervallet över 

150 000 euro upp till 200 000 euro. 

 

– Med 40 % för stödintervallet över 

200 000 euro upp till 250 000 euro. 

 

– Med 70 % för stödintervallet över 

250 000 euro upp till 300 000 euro. 

 

Med 100 % för stödintervallet över 

300 000 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. 

 



 

AM\929537SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

stöd 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. en 

 

 


