
AM\739506SV.doc PE409.765v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för regional utveckling

2008/0103(CNS)

29.8.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
7 - 24

Förslag till yttrande
Markus Pieper
(PE409.507v01-00)

Upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för 
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare

Förslag till förordning
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE409.765v02-00 2/12 AM\739506SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\739506SV.doc 3/12 PE409.765v02-00

SV

Ändringsförslag 7
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de befintliga 
gemenskapsbestämmelserna förstärkas som 
syftar till att i tillämpliga fall skydda 
angivna inslag i landskapet.

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de befintliga 
gemenskapsbestämmelserna förstärkas som 
syftar till att i tillämpliga fall skydda 
angivna inslag i landskapet. Medan man 
ser till att bibehålla högsta möjliga 
standard för god vattenkvalitet enligt 
EU:s lagstiftning bör inga ytterligare krav 
ställas som kan innebära hinder för den 
önskade landsbygdsutvecklingen.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En jordbrukare som får direktstöd ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
förtecknas i bilaga II samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i enlighet med artikel 6.

1. En jordbrukare som får direktstöd ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
förtecknas i bilaga II samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i enlighet med artikel 6. Skäl 
att frångå denna punkt ska övervägas då 
varaktiga problem uppstår som följd av 
naturfenomen som översvämningar och 
jordskred.

Or. en

Ändringsförslag 9
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 20 000 
euro ska år 2010 och år 2012 minskas 
med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2010: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2012: 7 %.

c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
10 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 6 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

Or. en

Ändringsförslag 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som motsvarar minskningen 
med 5 procentenheter ska tilldelas de 
berörda medlemsstaterna i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2 på 
grundval av följande kriterier:

2. De belopp som frigörs vid minskningar 
enligt artikel 7.1 ska tilldelas de berörda 
medlemsstaterna i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2 på 
grundval av följande kriterier:

Or. en

Motivering

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Ändringsförslag 12
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge företräde åt de
jordbrukare som får mer än 15 000 euro i 
direktstöd per år.

2. Sådan rådgivning ska vara kostnadsfri 
för alla jordbrukare som erhåller mindre 
än 15 000 euro i samlat gårdsstöd.

Or. en

Motivering

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Ändringsförslag 13
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
tillämpningen av jordbruksrådgivningen, 
vilken vid behov ska åtföljas av lämpliga 
förslag om att göra rådgivningen 
obligatorisk.

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
tillämpningen av jordbruksrådgivningen, 
vilken vid behov ska åtföljas av lämpliga 
förslag om att göra rådgivningen 
obligatorisk. Inga kostnader i samband 
med detta ska belasta jordbrukare som 
erhåller mindre än 15 000 euro i samlat 
gårdsstöd.

Or. en

Motivering

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Ändringsförslag 14
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet.
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre.

I vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 
någon minskning när en överträdelse 
betraktas som mindre mot bakgrund av 
dess allvar, omfattning och varaktighet. 
Överträdelser som utgör en direkt folk-
eller djurhälsorisk ska emellertid inte 
betraktas som mindre. Undantag ska 
övervägas i fall som rör problem som 
orsakats av extrema väderförhållanden.

Or. en

Motivering

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Ändringsförslag 15
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med mindre än tre miljoner 
stödberättigande hektar får betraktas som 
en enda region.

Medlemsstater med mindre än tre miljoner 
stödberättigande hektar får betraktas som 
en enda region. Kommissionen ska se till 
att system för överklaganden inrättas för 
berörda parter som vill ifrågasätta 
definitionen av regioner.

Or. en

Motivering

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.
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Ändringsförslag 16
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska definiera 
regionerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, som 
institutionell struktur, administrativ 
struktur eller regional jordbrukspotential.

2. Medlemsstaterna ska definiera 
regionerna på grundval av objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, som 
institutionell struktur, administrativ 
struktur eller regional jordbrukspotential 
och/eller strukturella nackdelar som 
drabbar missgynnade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 17
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får kvarhålla högst 50 % 
av den del av nationella tak som avses i 
artikel 41 och som motsvarar de får- och 
getbidrag som finns förtecknade i bilaga VI 
till förordning (EG) nr 1782/2003 och 
medlemsstaterna ska på årsbasis bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

Medlemsstaterna får kvarhålla högst 50 % 
av den del av nationella tak som avses i 
artikel 41 och som motsvarar de får- och 
getbidrag som finns förtecknade i bilaga VI 
till förordning (EG) nr 1782/2003 och 
medlemsstaterna ska på årsbasis bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd. 
Medlemsstaterna eller de regionala 
myndigheter till vilka de delegerat denna 
behörighet ska se till att detta stöd främst 
inriktas på missgynnade regioner och 
speciella raser.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nya medlemsstaterna ska definiera 
regionerna enligt objektiva och icke-
diskriminerande kriterier.

2. De nya medlemsstaterna ska definiera 
regionerna enligt objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. Kommissionen 
ska erbjuda berörda parter som vill 
ifrågasätta definitionen av regioner en 
mekanism för överklaganden.

Or. en

Motivering

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Ändringsförslag 19
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden.

c) Stöd kan beviljas för åtgärder i områden 
som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram i syftet att motverka 
att jordbruksmark överges och/eller för att 
åtgärda särskilda problem som drabbar 
jordbrukarna i sådana områden samt att 
förbättra jordbrukspotentialen i 
missgynnade regioner som hämmas av 
allvarliga och bestående strukturella 
nackdelar.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tack- och getbidrag ska beviljas i form 
av en årlig utbetalning per stödberättigande 
djur, kalenderår och jordbrukare inom 
individuella tak. Det minsta antalet djur för 
vilka en bidragsansökan lämnas in ska 
beslutas av medlemsstaten. Detta 
minimiantal ska uppgå till minst 10 eller 
högst 50.

3. Tack- och getbidrag ska beviljas i form 
av en årlig utbetalning per stödberättigande 
djur, kalenderår och jordbrukare inom 
individuella tak. Det minsta antalet djur för 
vilka en bidragsansökan lämnas in ska 
beslutas av medlemsstaten eller den 
regionala myndighet till vilka den 
delegerat denna behörighet. Detta 
minimiantal ska uppgå till minst 10 eller 
högst 50.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tilläggsbidrag ska utbetalas till 
jordbrukare i områden där får- och 
getproduktion är en traditionell verksamhet 
eller väsentligt bidrar till landsbygdens 
ekonomi. Medlemsstaterna ska fastställa 
vilka dessa områden är. Tilläggsbidraget 
ska under alla omständigheter endast 
beviljas jordbrukare med ett 
jordbruksföretag där minst 50 % av den yta 
som används för jordbruk ligger i mindre 
gynnade områden enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 1257/1999.

1. Ett tilläggsbidrag skall utbetalas till 
jordbrukare i områden där får- och 
getproduktion är en traditionell 
verksamhet, bidrar väsentligt till 
landsbygdens ekonomi eller bedrivs i en 
missgynnad region. Medlemsstaterna eller 
de regionala myndigheter till vilka de 
delegerat denna behörighet ska fastställa 
vilka dessa områden är. Tilläggsbidraget 
ska under alla omständigheter endast 
beviljas jordbrukare med ett 
jordbruksföretag där minst 50 % av den yta 
som används för jordbruk ligger i mindre 
gynnade områden enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 1257/1999.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan tilldela jordbrukare 
bidragsrätter inom gränserna för sina 
nationella reserver. Vid fördelningen av 
bidragsrättigheterna ska de ge företräde 
särskilt till nya jordbrukare, unga 
jordbrukare eller andra prioriterade 
jordbrukare.

3. Medlemsstaterna kan tilldela jordbrukare 
bidragsrätter inom gränserna för sina 
nationella reserver. Vid fördelningen av 
bidragsrättigheterna ska de ge företräde 
särskilt till nya jordbrukare, unga 
jordbrukare, jordbrukare i missgynnade 
regioner eller andra prioriterade 
jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska använda sina 
nationella reserver för att inom dessa 
reservers gränser tilldela bidragsrättigheter, 
särskilt till nya jordbrukare, unga 
jordbrukare och andra prioriterade 
jordbrukare.

3. Medlemsstaterna ska använda sina 
nationella reserver för att inom dessa 
reservers gränser tilldela bidragsrättigheter, 
särskilt till nya jordbrukare, unga 
jordbrukare, jordbrukare i missgynnade 
regioner och andra prioriterade 
jordbrukare.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 4 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jordbrukare som får stöd enligt 
systemet för enhetlig arealersättning ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
avses i bilaga II, i enlighet med följande 
tidsplan:

En jordbrukare som får stöd enligt 
systemet för enhetlig arealersättning ska 
iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som 
avses i bilaga II, i enlighet med följande 
tidsplan:

a) Krav som avses i A i bilaga II ska gälla 
från och med den 1 januari 2009.

a) Krav som avses i A i bilaga II ska gälla 
från och med den 1 januari 2009.

b) Krav som avses i B och C i bilaga II ska 
gälla från och med 1 januari 2011.

b) Krav som avses i B i bilaga II ska gälla 
från och med 1 januari 2011.

ba) Krav som avses i C i bilaga II ska 
gälla från och med den 1 januari 2013.

För Bulgarien och Rumänien ska 
tillämpningen av artiklarna 4, 5, 25, 26 och 
27 emellertid vara fakultativ till och med 
den 31 december 2011, i den mån dessa 
bestämmelser avser föreskrivna 
verksamhetskrav. Från och med den 1 
januari 2012 ska en jordbrukare som får 
stöd enligt systemet för enhetlig 
arealersättning i de medlemsstaterna iaktta 
de föreskrivna verksamhetskrav som avses 
i bilaga II, i enlighet med följande tidsplan:

För Bulgarien och Rumänien ska 
tillämpningen av artiklarna 4, 5, 25, 26 och 
27 emellertid vara fakultativ till och med 
den 31 december 2011, i den mån dessa 
bestämmelser avser föreskrivna 
verksamhetskrav. Från och med den 1 
januari 2012 ska en jordbrukare som får 
stöd enligt systemet för enhetlig 
arealersättning i de medlemsstaterna iaktta 
de föreskrivna verksamhetskrav som avses 
i bilaga II, i enlighet med följande tidsplan:

a) Krav som avses i A i bilaga II ska gälla 
från och med 1 januari 2012.

a) Krav som avses i A i bilaga II ska gälla 
från och med 1 januari 2012.

b) Krav som avses i B och C i bilaga II ska 
gälla från och med 1 januari 2014.

b) Krav som avses i B i bilaga II ska gälla 
från och med 1 januari 2014.

ba) Krav som avses i C i bilaga II ska 
gälla från och med den 1 januari 2016.

Or. en

Motivering

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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