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6.3.2013 B7-0082/201 

Ändringsförslag  201 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 57 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 

vissa administrativa begränsningar för både 

stödmottagare och nationella förvaltningar 

på grund av de register som måste föras, de 

kontroller som ska utföras och de påföljder 

som ska tillämpas när så behövs. 

Påföljderna bör vara proportionerliga, 

effektiva och avskräckande. De bör påföras 

utan att hänsyn tas till andra påföljder som 

fastställs i annan unionslagstiftning eller 

nationell lagstiftning. För att nå 

överensstämmelse är det lämpligt att 

sammanföra de relevanta 

unionsbestämmelserna i ett enda 

rättsinstrument. För jordbrukare som 

ingår i den stödordning för småbrukare 

som avses i avdelning V i förordning (EG) 

nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i 

enlighet med tvärvillkoren anses överstiga 

den nytta som det innebär att upprätthålla 

detta system för dessa småbrukare. För att 

göra det enklare bör dessa jordbrukare 

därför undantas från tvärvillkoren och i 

synnerhet från kontrollsystemet och från 

risken att drabbas av påföljder inom 

ramen för systemet med tvärvillkor. 

Undantaget bör emellertid inte påverka 

skyldigheten att följa gällande 

bestämmelser i sektorslagstiftningen och 

(57) Systemet med tvärvillkor innebär 

vissa administrativa begränsningar för både 

stödmottagare och nationella förvaltningar 

på grund av de register som måste föras, de 

kontroller som ska utföras och de påföljder 

som ska tillämpas när så behövs. 

Påföljderna bör vara proportionerliga, 

effektiva och avskräckande. De bör påföras 

utan att hänsyn tas till andra påföljder som 

fastställs i annan unionslagstiftning eller 

nationell lagstiftning. För att nå 

överensstämmelse är det lämpligt att 

sammanföra de relevanta 

unionsbestämmelserna i ett enda 

rättsinstrument. 
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inte heller möjligheten att bli kontrollerad 

och ålagd påföljder enligt den 

lagstiftningen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Ändringsförslag  202 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 29 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt 

artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx 

får utgifter som finansieras genom EJFLU 

inte beviljas någon annan finansiering 

genom EU:s budget. 

Utgifter som finansieras genom EJFLU får 

inte beviljas någon annan finansiering 

genom EU:s budget. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Ändringsförslag  203 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 61 – punkt 2 – led 1 (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1) Frivilligt deltagande i 

förvaltningssystem som godkänts på 

grundval av erkända internationella 

standarder. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Ändringsförslag  204 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) samtliga jordbruksskiften inom 

jordbruksföretaget samt även arealer som 

inte används för jordbruksverksamhet för 

vilka man begär stöd enligt artikel 68.2, 

a) samtliga jordbruksskiften inom 

jordbruksföretaget samt även arealer som 

inte används för jordbruksverksamhet för 

vilka man begär stöd enligt artikel 68.2; 

buffertområdens landskapselement 

behöver dock inte deklareras; 

stödmottagaren ska dock i ansökan ange 

att han eller hon förfogar över 

jordbruksskiften med landskapselement 

eller buffertområden och ska på begäran 

av de behöriga myndigheterna ange deras 

läge, 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Ändringsförslag  205 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 92 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 

stödmottagare som får stöd inom 

stödordningen för småbrukare som avses i 

avdelning V i förordning (EU) 

nr xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 

som får stöd enligt artikel 29.9 i förordning 

(EU) nr RD/xxx. 

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 

stödmottagare som får stöd enligt 

artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Ändringsförslag  206 
James Nicholson 
för ECR-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken  

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 110a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 110a 

 Kapitel IV Regionalisering 

 Medlemsstaterna får när så är lämpligt 

och i enlighet med sina författningsenliga 

system genomföra bestämmelserna i den 

gemensamma jordbrukspolitiken på 

regional nivå. 

Or. en 

 

 


