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KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska jordbrukssektorn står inför stora utmaningar, såsom klimatförändringar och 
vattenbrist, vilket är en situation som kommer att hålla i sig. Det är därför viktigt att den 
gemensamma jordbrukspolitiken anpassas till dessa utmaningar. I det europeiska jordbruket 
används fortfarande stora mängder vatten, bekämpningsmedel, gödningsmedel och energi, 
och om man inte vidtar nödvändiga åtgärder kommer denna användning att fortsätta. 

Det är svårt att förklara för allmänheten att Europeiska unionen beviljar direktstöd till stora 
intensiva jordbruksenheter, på grundval av tidigare avkastning eller jordägande, utan att kräva 
att jordbrukarna ska minska sina utsläpp av växthusgaser och användningen av vatten, 
bekämpningsmedel, gödningsmedel och energi.

Betalning för offentliga tjänster 

I november 2007 lade kommissionen fram sitt meddelande ”Förberedelser inför 
hälsokontrollen av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken”. Enligt kommissionen 
skulle den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras på ett genomgripande sätt. 
Direktstödet skulle minskas avsevärt, och i stället skulle man satsa på åtgärder som främjar 
miljön och sysselsättningen. Tyvärr innehåller de lagförslag som kommissionen lade fram i 
maj i år bara en marginell nedskärning av direktstödet. 

Jordbrukare bör inte betalas för historiska avkastningar eller jordägande utan för de offentliga 
tjänster som de tillhandahåller, t.ex. för ökad biologisk mångfald, vattenförvaltning och för 
förbättringar på miljöområdet och när det gäller djurskydd och livsmedelssäkerhet som går 
längre än vad lagstiftningen kräver. Föredraganden förslår därför att alla direktstöd som 
utbetalas för närvarande ska fasas ut fram till 2020. Den budgetprincip som bör gälla för den 
gemensamma jordbrukspolitiken är att offentliga medel bör användas för att betala för 
offentliga tjänster. 

Tvärvillkor

All offentlig finansiering av jordbruk ska bara kunna beviljas på villkor att miljö- och 
naturlagstiftningen samt djurskyddslagstiftningen följs. Detta regleras genom tvärvillkor. 
Föredraganden föreslår att dessa villkor bör stärkas och att det i tvärvillkoren bör införas 
ytterligare bestämmelser om vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser. 

Erfarenheterna visar att det är nödvändigt med stärkta kontroller och strängare påföljder om 
tvärvillkoren inte följs. För att se till att kontrollerna stärks, föreslår föredraganden att det ska 
fastställas ett minsta antal kontroller som ska genomföras. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör årligen kontrollera minst 5 procent av alla jordbruksföretag. 

Avskaffande av obligatoriska arealuttag

Kommissionen föreslår att det obligatoriska arealuttaget ska avskaffas. Detta kommer att 
medföra en ytterligare förlust av biologisk mångfald, särskilt fågelliv, och av andra viktiga 
miljöfördelar. Europeiska unionens mål är att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden 
till 2010. 
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Detta är omöjligt om inte jordbrukssektorn tar sitt ansvar. 

Av vetenskapliga bevis framgår det att arealuttag har medfört viktiga miljöfördelar. De har 
bland annat utgjort livsmiljöer för vilda djur och minskat effekterna på mark och vatten i 
intensivt odlade områden. Dessa fördelar kommer att förloras om arealuttaget avskaffas. 
Denna förlust bör kompenseras genom målinriktade åtgärder inom systemet med tvärvillkor 
och inom politiken för landsbygdsutveckling. 

Dessutom bör buffertremsor anläggas längs åkergränserna, med naturlig och blommande 
vegetation och grödor som odlas med extensiva jordbruksmetoder och utan användning av 
bekämpningsmedel och gödningsmedel. Detta är inte bara en bra åtgärd för att öka den 
biologiska mångfalden, utan det medför även renare jord och särskilt renare grund- och 
ytvatten. 

Klimatförändringar

En mycket stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från jordbrukssektorn. Särskilt stöd 
bör gå till åtgärder som syftar till att minska energiförbrukningen i livsmedelskedjan och till 
åtgärder som syftar till att förebygga uppkomsten av avfallsprodukter i jordbruket samt till 
återvinning av sådana produkter. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt intensiv djurhållning, som orsakar ca 18 procent av 
världens koldioxidutsläpp. I vilket fall som helst bör inte den gemensamma 
jordbrukspolitikens medel användas för att främja köttkonsumtion, vilket i dag fortfarande 
sker. Vad och hur mycket man konsumerar är det upp till var och en att besluta om, men 
offentliga medel bör inte användas för att främja konsumtionen av produkter som har en 
negativ inverkan på klimatförändringarna, vattenbristen och svälten i världen. 

För att minska utsläppen av växthusgaser i hela jordbrukssektorn måste kommissionen 2009 
lägga fram förslag om bindande lagstiftning, i syfte att minska jordbrukssektorns utsläpp av 
växthusgaser med minst 30 procent fram till 2020 och med minst 80 procent fram till 2050.

Djurskydd

Djurskyddet bör förbättras avsevärt inom jordbrukssektorn. Kommissionen bör 2009 lägga 
fram förslag om bindande lagstiftning för att förbättra djurskyddet i Europeiska unionen. 
Dessa förslag bör även omfatta utfasningen av fabriksuppfödning.

År 2007 röstade en majoritet av Europaparlamentets ledamöter för ett avskaffande av stöd för 
uppfödning av tjurar för tjurfäktning. Tyvärr tog kommissionen och rådet ingen hänsyn till 
detta tydliga krav från parlamentet. Tjurfäktning är en grym sport som inte bör stödjas av 
Europeiska unionen. Föredraganden upprepar därför parlamentets krav och begär att stöd som 
beviljas för uppfödning av tjurar för tjurfäktning ska avskaffas.

Exportsubventioner

Exportsubventioner är fortfarande ett hinder för rättvis handel inom jordbrukssektorn. Sådana 
subventioner skadar ofta de lokala marknaderna i utvecklingsländerna. Kommissionen bör 
därför avskaffa alla exportsubventioner senast 2009.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas och systemet med 
samlat gårdsstöd förenklas. Det bör också 
noteras att förordning (EG) nr 1782/2003 
har genomgått genomgripande ändringar 
sedan den trädde i kraft. Mot bakgrund av 
denna utveckling och av tydlighetsskäl bör 
den upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas. 
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas kraftigt med 
fullständig frikoppling som mål och 
systemet med samlat gårdsstöd förenklas. 
Det bör också noteras att förordning (EG) 
nr 1782/2003 har genomgått 
genomgripande ändringar sedan den trädde 
i kraft. Mot bakgrund av denna utveckling 
och av tydlighetsskäl bör den upphävas och 
ersättas med en ny förordning.

Or. en

Motivering

För att uppnå de miljörelaterade målen, och bland annat för att möta de nya utmaningarna, 
måste vi flytta stora belopp från första till andra pelaren.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna.
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas.

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna. 
Samtidigt kräver vattenbrist och 
klimatförändringar nya tvärvillkor. 
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas. Dessutom visar 
erfarenheten att det behövs stärkta 
kontroller och strängare påföljder.

Or. en

Motivering

Tvärvillkoren bör utökas och även omfatta villkor på områdena vattenförvaltning och 
klimatförändringar. För att se till att tvärvillkoren följs måste man införa stärkta kontroller 
och strängare påföljder.

Ändringsförslag 3

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 

(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 
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(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 gemenskapsbestämmelser 
förstärkas som syftar till att i tillämpliga 
fall skydda angivna inslag i landskapet.

(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 kommer att medföra ytterligare 
förlust av biologisk mångfald, särskilt 
fågelliv, och av andra viktiga 
miljöfördelar. Därför är det nödvändigt att 
tillhandahålla lämplig kompensation i 
syfte att skydda och återupprätta angivna 
inslag i landskapet. Detta bör ske genom 
att de befintliga 
gemenskapsbestämmelserna förstärks, 
men även genom att nya 
kompensationsåtgärder införs.

Or. en

Motivering

Av vetenskapliga bevis framgår det att arealuttag har medfört viktiga miljöfördelar. De har 
bland annat utgjort livsmiljöer för vilda djur och minskat effekterna på mark och vatten i 
intensivt odlade områden. Dessa fördelar kommer att förloras om arealuttaget avskaffas. 
Denna förlust bör kompenseras genom målinriktade åtgärder inom systemet med tvärvillkor 
och inom politiken för landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
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förvalta vattenförbrukningen. förvalta vattenförbrukningen samt även 
minska det stora årliga slöseriet med 
vatten.

Or. en

Motivering

Om man ska kunna lösa problemet med och förebygga vattenbrist måste det årliga slöseriet 
med vatten i jordbrukssektorn minskas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom permanent betesmark har 
positiva miljöeffekter bör åtgärder vidtas 
för att främja bevarandet av befintlig 
permanent betesmark och undvika en 
storskalig omvandling till åkermark.

(5) Eftersom permanent gräsmark har 
positiva miljöeffekter bör åtgärder vidtas 
för att främja bevarandet av befintlig 
permanent gräsmark och undvika en 
storskalig omvandling till åkermark.

Or. en

Motivering

All permanent gräsmark är inte betesmark. Områden med permanent gräsmark är viktiga 
kollager och utgör Europas viktigaste livsmiljöer med biologisk mångfald. Med hänsyn till 
detta är gräsmark som klipps lika viktig som betesmark.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
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direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro, förutsatt att detta 
stöd endast beviljas för hållbara 
jordbruksmetoder. Procentsatserna för 
moduleringen bör ökas kraftigt i syfte att 
fasa ut alla befintliga direktstöd till 2020.

Or. en

Motivering

Jordbrukare bör belönas för de offentliga tjänster som de tillhandahåller, t.ex. om de bidrar 
till att öka den biologiska mångfalden och till vattenlagring; de bör inte beviljas stöd 
automatiskt. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De yttersta randområdenas särskilda 
geografiska läge liksom deras ökaraktär, 
ringa storlek och besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden gör situationen extra 
besvärlig för jordbrukssektorn där. För att 
mildra dessa svårigheter och begränsningar 
bör jordbrukarna i de yttersta 
randområdena beviljas undantag från 
kravet att tillämpa 
moduleringsminskningen.

(9) De yttersta randområdenas särskilda 
geografiska läge liksom deras ökaraktär, 
ringa storlek och besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden gör situationen extra 
besvärlig för jordbrukssektorn där. För att 
mildra dessa svårigheter och begränsningar 
bör jordbrukarna i de yttersta 
randområdena och i mindre gynnade 
områden beviljas undantag från kravet att 
tillämpa moduleringsminskningen,
förutsatt att de använder hållbara 
jordbruksmetoder.

Or. en

Motivering

Stöd bör endast beviljas för hållbara jordbruksmetoder.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Alla befintliga direktstöd bör fasas 
ut till 2020. Vid den tidpunkten bör 
jordbrukare endast beviljas stöd för de 
offentliga tjänster som de tillhandahåller, 
t.ex. för att de bidrar till ökad biologisk 
mångfald, vattenförvaltning samt till 
förbättringar på miljöområdet och när det 
gäller djurskydd och livsmedelssäkerhet 
som går längre än vad lagstiftningen 
kräver. Detta stöd bör tillsammans med 
rimliga priser på jordbruksprodukter ge 
jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard.

Or. en

Motivering

Jordbrukare bör endast beviljas målinriktat stöd.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
upprättas ett system med samlat gårdsstöd 
som för samman de olika befintliga 
stödmekanismerna i ett enda system med 
frikopplat direktstöd. Erfarenheterna av 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa delar kan förenklas 
till fördel för både jordbrukare och 
administration. Eftersom systemet med 
samlat gårdsstöd nu har genomförts av alla 
medlemsstater som ålades att göra det, har 
ett antal bestämmelser som var knutna till 
dess ursprungliga genomförande blivit 

(24) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
upprättas ett system med samlat gårdsstöd 
som för samman de olika befintliga 
stödmekanismerna i ett enda system med 
frikopplat direktstöd. Erfarenheterna av 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa delar kan förenklas 
till fördel för både jordbrukare och 
administration. Eftersom systemet med 
samlat gårdsstöd nu har genomförts av alla 
medlemsstater som ålades att göra det, har 
ett antal bestämmelser som var knutna till 
dess ursprungliga genomförande blivit 
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föråldrade och de bör därför anpassas. Mot 
bakgrund av detta har en betydande 
underanvändning av stödrättigheter 
upptäckts i vissa fall. För att undvika en 
sådan situation och för att ta hänsyn till att 
jordbrukarna redan känner till hur systemet 
med samlat gårdsstöd fungerar, bör den 
period som ursprungligen fastställdes för 
oanvända betalningsrättigheter att återgå 
till den nationella reserven kortas ned till 
två år.

föråldrade och de bör därför anpassas. Mot 
bakgrund av detta har en betydande 
underanvändning av stödrättigheter 
upptäckts i vissa fall. För att undvika en 
sådan situation och för att ta hänsyn till att 
jordbrukarna redan känner till hur systemet 
med samlat gårdsstöd fungerar, bör den 
period som ursprungligen fastställdes för 
oanvända betalningsrättigheter att återgå 
till den nationella reserven kortas ned till 
ett år. Dessa medel bör användas för att 
göra jordbruksmetoderna mer 
miljövänliga.

Or. en

Motivering

Oanvända medel från budgeten för samlat gårdsstöd bör användas för att göra 
jordbrukssektorn mer miljövänlig.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet.
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta 
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
aktiveras för hektar på samma stödvillkor 
som gäller för alla andra stödrättigheter.

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet. 
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
aktiveras för hektar på samma stödvillkor 
som gäller för alla andra stödrättigheter. 
Stöd från andra pelaren bör uppmuntra 
jordbrukare att aktivt främja biologisk 
mångfald genom att använda hållbara 
jordbruksmetoder. På så sätt kan de 
miljöskador motverkas som uppkommer 
till följd av att det obligatoriska uttaget av 
jordbruksmark avskaffas.
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Or. en

Motivering

Vetenskaplig forskning visar att avskaffandet av det obligatoriska arealuttaget kommer att ha 
en mycket negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Det är därför mycket viktigt att 
motverka dessa negativa effekter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn. 
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Allt stöd som 
beviljas för uppfödning av tjurar för 
tjurfäktning bör avskaffas. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem. 
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Or. en

Motivering

Vi bör inte stödja tjurfäktning. Vi måste sätta press på tjuruppfödare för att få dem att sluta 
sälja tjurar för detta ändamål.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå jordbruksproduktion 
inom sektorerna för am- och dikor och för 
får- och getkött. Framför allt gäller detta 
regioner där jordbrukarna saknar andra 
ekonomiska alternativ. Därför bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att behålla 
det kopplade stödet på nuvarande nivå 
eller, för am- och dikor, på en lägre nivå. I 
detta fall bör särskilda bestämmelser 
fastställas för efterlevnaden av 
identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000 och rådets förordning 
(EG) nr 21/2004, framför allt i syfte att 
säkerställa djurens spårbarhet.

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå jordbruksproduktion 
inom sektorerna för am- och dikor och för 
får- och getkött. Framför allt gäller detta 
regioner där jordbrukarna saknar andra 
ekonomiska alternativ. Därför bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att behålla 
det kopplade stödet på nuvarande nivå 
eller, för am- och dikor, på en lägre nivå, 
förutsatt att hållbara och djurvänliga 
jordbruksmetoder används. I detta fall bör 
särskilda bestämmelser fastställas för 
efterlevnaden av identifierings- och 
registreringskraven i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 
och rådets förordning (EG) nr 21/2004, 
framför allt i syfte att säkerställa djurens 
spårbarhet.

Or. en

Motivering

Stöd bör endast beviljas för hållbara jordbruksmetoder.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 30 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra kvaliteten och saluföringen 
av hållbara och hälsosamma 
jordbruksprodukter, dvs. inte inkludera 
främjandet av köttkonsumtion. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till 
kompensationen för vissa ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 
växtsjukdomar, i den mån dessa risker inte 
kan täckas genom privata försäkringar 
och endast om alla lämpliga åtgärder 
vidtagits för att förhindra att sådana 
sjukdomar bryter ut. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

Or. en

Motivering

Offentliga medel bör endast användas för att främja hållbara och hälsosamma 
jordbruksprodukter. Om privata försäkringar täcker skador som orsakas av vissa djur- eller 
växtsjukdomar, eller om en jordbrukare inte har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra 
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att djur- eller växtsjukdomar bryter ut, bör inte regeringar täcka kostnaderna för de skador 
som uppkommer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs särskilt stöd för energigrödor för att 
stödja utvecklingen av denna sektor. Det 
finns inte längre tillräckliga anledningar 
att bevilja särskilt stöd för energigrödor 
på grund av den senaste tidens utveckling 
inom sektorn för bioenergi, och framför 
allt den stora efterfrågan på sådana 
produkter på de internationella 
marknaderna och införandet av bindande 
mål bioenergins andel av den totala 
bränsleförbrukningen år 2022.

(38) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs särskilt stöd för energigrödor för att 
stödja utvecklingen av denna sektor. På 
grund av de sociala och miljömässiga 
problem som är kopplade till 
produktionen av agrobränslen bör det inte 
beviljas något särskilt stöd för 
energigrödor. Särskilt stöd bör i stället gå 
till åtgärder som syftar till att minska 
energiförbrukningen i livsmedelskedjan 
och till åtgärder som syftar till att 
förebygga uppkomsten av 
avfallsprodukter i jordbruket samt till 
återvinning av sådana produkter.

Or. en

Motivering

Det bör inte beviljas något särskilt stöd för energigrödor. Dessutom är det viktigt att minska 
energiförbrukningen i livsmedelskedjan samt att förebygga uppkomsten av avfallsprodukter i 
jordbruket och återvinna sådana produkter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska 2009 lägga fram 
förslag om bindande lagstiftningsåtgärder 
som syftar till att minska 
jordbrukssektorns utsläpp av 
växthusgaser med minst 30 % fram till 
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2020 och med minst 80 % fram till 2050.

Or. en

Motivering

Jordbrukssektorn bör bidra till EU:s klimatmål.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska 2009 lägga fram 
förslag om bindande lagstiftningsåtgärder 
som syftar till att förbättra djurskyddet i 
Europeiska unionen. Dessa förslag ska 
även omfatta utfasningen av 
fabriksuppfödning.

Or. en

Motivering

Djurskyddet behöver förbättras.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionen ska avskaffa alla 
exportsubventioner senast 2009.

Or. en

Motivering

Exportsubventioner är fortfarande ett hinder för rättvis handel inom jordbrukssektorn. 
Sådana subventioner skadar ofta de lokala marknaderna i utvecklingsländerna.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att all 
jordbruksmark, i synnerhet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
minimikrav för god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden utifrån den ram 
som anges i bilaga III, med hänsyn till 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att all 
jordbruksmark, i synnerhet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med goda miljöförhållanden. 
Medlemsstaterna ska på nationell och 
regional nivå, på grundval av 
kommissionens riktlinjer, fastställa 
minimikrav för goda miljöförhållanden 
utifrån den ram som anges i bilaga III, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla medlemsstater utom de nya 
medlemsstaterna ska se till att mark som 
var permanent betesmark vid tidpunkten 
för ansökan om arealstöd för 2003 
bibehålls som permanent betesmark. De 
nya medlemsstaterna ska se till att mark 
som var permanent betesmark den 1 maj 
2004 bibehålls som permanent betesmark.
Bulgarien och Rumänien ska emellertid se 
till att mark som var permanent betesmark
den 1 januari 2007 bibehålls som 
permanent betesmark.

2. Alla medlemsstater utom de nya 
medlemsstaterna ska se till att mark som 
användes som permanent gräsmark vid 
tidpunkten för ansökan om arealstöd för 
2003 bibehålls som permanent gräsmark. 
De nya medlemsstaterna ska se till att mark 
som användes som permanent gräsmark
den 1 maj 2004 bibehålls som permanent 
gräsmark. Bulgarien och Rumänien ska 
emellertid se till att mark som användes 
som permanent gräsmark
den 1 januari 2007 bibehålls som 
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permanent gräsmark. 
I välgrundade fall får emellertid en 
medlemsstat avvika från bestämmelserna i 
första stycket under förutsättning att den 
vidtar åtgärder för att förhindra en 
betydande minskning av den totala 
permanenta betesmarksarealen.

I välgrundade fall får emellertid en 
medlemsstat avvika från bestämmelserna i 
första stycket om den kan försäkra att det 
inte kommer att bli någon minskning av 
den totala permanenta gräsmarksarealen.

Första stycket ska inte gälla permanent 
betesmark som ska beskogas, om sådan 
beskogning är förenlig med miljön, dock 
med undantag av planteringar av julgranar 
och snabbväxande arter som odlas på kort 
sikt.

Första stycket ska inte gälla mark som 
används som permanent gräsmark som 
ska beskogas, om sådan beskogning är 
förenlig med miljön, dock med undantag 
av planteringar av julgranar och 
snabbväxande arter som odlas på kort sikt. 
Om permanent gräsmark ska beskogas 
ska den medlemsstat där beskogningen 
äger rum vidta nödvändiga åtgärder för 
att förhindra en betydande minskning av 
den totala permanenta gräsmarksarealen.

Or. en

Motivering

All permanent gräsmark är inte betesmark. Områden med permanent gräsmark är ekologiskt 
sett mycket värdefulla och är viktiga kollager. Med hänsyn till detta är gräsmark som klipps 
lika viktig som betesmark. Områden med permanent gräsmark bör skyddas.

Ändringsförslag 19

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 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 15 %
b) 2010: 9 %, b) 2010: 22 %
c) 2011: 11 %, c) 2011: 29 %
d) 2012: 13 %. d) 2012: 36 %
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Or. en

Motivering

Procentsatserna för moduleringen bör syfta till att fasa ut direktstöden till 2020, eftersom 
direktstöd inte garanterar att jordbrukare tillhandahåller kollektiva nyttigheter. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minskningarna i punkt 1 ska öka 2. Minskningarna i punkt 1 ska öka
a) med 3 procentenheter för belopp mellan 
100 000 och 199 999 euro,

a) med 6 procentenheter för belopp mellan 
100 000 och 199 999 euro,

b) med 6 procentenheter för belopp mellan 
200 000 och 299 999 euro,

b) med 11 procentenheter för belopp 
mellan 200 000 och 299 999 euro,

c) med 9 procentenheter för belopp på 
300 000 euro och därutöver.

c) med 16 procentenheter för belopp på 
300 000 euro och därutöver.

Or. en

Motivering

Procentsatserna för moduleringen bör syfta till att fasa ut direktstöden till 2020, eftersom 
direktstöd inte garanterar att jordbrukare tillhandahåller kollektiva nyttigheter. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – 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 motsvarar minskningen 
med 13 procentenheter ska tilldelas de 
berörda medlemsstaterna i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 128.2 på 
grundval av följande kriterier:

Or. en
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Motivering

Detta överensstämmer med de högre procentsatser som fastställs för moduleringen i artikel 7.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa ett system 
för rådgivning till jordbrukare angående 
markskötsel och jordbruksdrift (nedan 
kallat jordbruksrådgivning), som ska 
handhas av en eller flera utsedda 
myndigheter eller av privata organ.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa ett system 
för rådgivning till jordbrukare och biologer 
angående driften av jordbruk samt 
skötseln av mark, natur och landskap
(nedan kallat jordbruksrådgivning), som 
ska handhas av en eller flera utsedda 
myndigheter eller av privata organ.

Or. en

Motivering

Att öka produktionen bör inte vara den enda grundläggande principen. Man bör även ta 
hänsyn till det ekologiska värde som mark har.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
åtminstone föreskrivna verksamhetskrav 
samt god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt kapitel 1.

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
åtminstone föreskrivna verksamhetskrav 
samt goda miljöförhållanden enligt 
kapitel 1.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara obligatoriskt att hålla mark i gott skick för jordbruk, särskilt inte om den 
inte längre används för produktion. För att öka de miljömässiga fördelarna kan det ofta vara 
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bra att minska jordbruksvärdet. Det är viktigt med subsidiaritet, men det är också viktigt att 
garantera att kriterierna tillämpas konsekvent. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på 
plats på minst 5 % av alla 
jordbruksföretag som beviljas direktstöd 
för att kontrollera om jordbrukarna 
uppfyller de skyldigheter som anges i 
kapitel 1.

Or. en

Motivering

Det måste genomföras ett visst antal kontroller, så att jordbrukarna känner att de måste följa 
tvärvillkoren.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 och i enlighet med villkoren i de 
närmare föreskrifter som avses i 
artikel 26.1 får medlemsstaterna besluta 
att inte tillämpa en minskning eller 
uteslutning på 100 euro eller mindre per 
jordbrukare och kalenderår, och som 
omfattar en minskning eller uteslutning 
som tillämpas på stöd i enlighet med 
artikel 51.1 i förordning (EG) 
nr 1698/2005.

utgår

Om en medlemsstat beslutar att använda 
den möjlighet som ges i första stycket ska 
den behöriga myndigheten 
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nästkommande år vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att jordbrukaren 
åtgärdar de aktuella konstaterade 
överträdelserna. Jordbrukaren ska 
underrättas om de överträdelser som 
konstaterats och om vilka åtgärder som 
ska vidtas.

Or. en

Motivering

Överträdelser bör få konsekvenser för jordbrukaren. Jordbrukare bör uppmuntras att följa 
tvärvillkoren.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % eller, vid 
upprepade överträdelser, 15 %.

2. Vid försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 20 % eller, 
vid upprepade överträdelser, 50 %.

Or. en

Motivering

Det bör vara procentsatser som avskräcker från att inte följa tvärvillkoren. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från ett eller flera 
stödsystem under ett eller flera kalenderår.

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 50 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från ett eller flera 
stödsystem under ett eller flera kalenderår.
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Or. en

Motivering

Det bör vara en procentsats som avskräcker från att inte följa tvärvillkoren. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en tvåårsperiod ska överföras till 
den nationella reserven, utom i fall av 
force majeure och exceptionella 
omständigheter enligt artikel 36.1.

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en ettårsperiod ska överföras till den 
nationella reserven, utom i fall av 
force majeure och exceptionella 
omständigheter enligt artikel 36.1. Dessa 
medel bör användas för att göra 
jordbruksmetoderna mer miljövänliga.

Or. en

Motivering

Oanvända medel från budgeten för samlat gårdsstöd bör användas för att göra 
jordbrukssektorn mer miljövänlig.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 51 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller hektar permanent 
betesmark, och eventuella andra 
stödberättigande hektar, ska detta göras vid 
den tidpunkt som fastställts för 
arealstödsansökningarna för 2008.

b) När det gäller hektar som används som 
permanent gräsmark, och eventuella andra 
stödberättigande hektar, ska detta göras vid 
den tidpunkt som fastställts för 
arealstödsansökningarna för 2008.

Or. en
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Motivering

All permanent gräsmark är inte betesmark. Områden med permanent gräsmark är viktiga 
kollager och utgör Europas viktigaste livsmiljöer med biologisk mångfald. Med hänsyn till 
detta är gräsmark som klipps lika viktig som betesmark.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som föder upp får och getter på de villkor 
som avses i avdelning IV kapitel 1 
avsnitt 7 i denna förordning och i enlighet 
med de tak som fastställs i enlighet med 
artikel 53.2.

Detta extra stöd ska beviljas jordbrukare 
som föder upp får och getter på ett hållbart 
och djurvänligt sätt och på de villkor som 
avses i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 7 i 
denna förordning och i enlighet med de tak 
som fastställs i enlighet med artikel 53.2.

Or. en

Motivering

Stöd bör endast beviljas jordbrukare som föder upp boskap på ett hållbart sätt och som 
respekterar djurskyddet.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd.

1. De medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.2 a i i förordning (EG) 
nr 1782/2003 har kvarhållit upp till 100 % 
av den del av de nationella tak som avses i 
artikel 41 i denna förordning och som 
motsvarar am- och dikobidraget enligt 
bilaga VI till förordning (EG) 
nr 1782/2003 ska varje år bevilja 
jordbrukarna ett extra stöd. Stöd ska 
emellertid inte beviljas för uppfödning av 
tjurar för tjurfäktning.
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Or. en

Motivering

Vi bör inte stödja tjurfäktning. Vi måste sätta press på tjuruppfödare för att få dem att sluta 
sälja tjurar för detta ändamål.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av nötkreatur 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd. Detta 
extra stöd ska beviljas för slakt av kalvar, 
slakt av andra nötkreatur än kalvar och för 
uppfödning av handjur av nötkreatur och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 8. Det extra stödet ska 
vara 50 % av den nivå som tillämpas enligt 
artikel 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 
och ska ligga inom den gräns som fastställs 
i artikel 53.2 i denna förordning.

2. Under 2010 och 2011 får de 
medlemsstater som i enlighet med 
artikel 68.1, 68.2 a ii och 68.2 b i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
kvarhållit delar av eller hela de nationella 
tak som avses i artikel 41 i denna 
förordning och som motsvarar 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar och det 
särskilda bidraget för handjur av nötkreatur 
bevilja jordbrukarna ett extra stöd. Detta 
extra stöd ska beviljas för slakt av kalvar, 
slakt av andra nötkreatur än kalvar och för 
uppfödning av handjur av nötkreatur och 
på de villkor som anges i avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 8. Det extra stödet ska 
vara 50 % av den nivå som tillämpas enligt 
artikel 68 i förordning (EG) nr 1782/2003 
och ska ligga inom den gräns som fastställs 
i artikel 53.2 i denna förordning. Stöd ska 
emellertid inte beviljas för uppfödning av 
tjurar för tjurfäktning.

Or. en

Motivering

Vi bör inte stödja tjurfäktning. Vi måste sätta press på tjuruppfödare för att få dem att sluta 
sälja tjurar för detta ändamål.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 62 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hektar permanent betesmark som har 
identifierats per den 30 juni 2008 och 
eventuella andra stödberättigande hektar.

b) Hektar permanent gräsmark som har 
identifierats per den 30 juni 2008 och 
eventuella andra stödberättigande hektar.

Or. en

Motivering

All permanent gräsmark är inte betesmark. Områden med permanent gräsmark är viktiga 
kollager och utgör Europas viktigaste livsmiljöer med biologisk mångfald. Med hänsyn till 
detta är gräsmark som klipps lika viktig som betesmark.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 1 augusti 
2009 besluta att från och med 2010 
använda upp till 10 % av sina nationella 
tak enligt artikel 41 för att bevilja stöd till 
jordbrukare för följande ändamål:

1. Medlemsstaterna får senast den 
1 augusti 2009 besluta att från och med 
2010 använda upp till 30 % av sina 
nationella tak enligt artikel 41 för att 
bevilja stöd till jordbrukare för följande 
ändamål:

a) Stöd kan beviljas för a) Stöd kan beviljas för

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön,

i) olika typer av jordbruk som är viktiga 
när det gäller att skydda eller förbättra 
miljön,

ii) åtgärder för att förbättra kvaliteten på 
jordbruksprodukter, eller

ii) åtgärder för att förbättra den miljö- och 
hälsomässiga kvaliteten på 
jordbruksprodukter, eller

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
jordbruksprodukter.

iii) åtgärder för att stärka saluföringen av 
hållbara och hälsosamma
jordbruksprodukter, dvs. inte inkludera 
främjandet av köttkonsumtion.

b) Stöd kan beviljas för att åtgärda b) Stöd kan beviljas för att åtgärda 
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specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom mjölk-, nötkötts-, får-
och getkötts- och rissektorerna i 
ekonomiskt eller miljömässigt känsliga 
områden.

specifika problem som drabbar 
jordbrukarna inom de hållbara mjölk-, 
nötkötts-, får- och getkötts- och 
rissektorerna i ekonomiskt eller 
miljömässigt känsliga 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.

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

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med villkoren 
i artikel 69.

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med villkoren 
i artikel 69.

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder mot djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med villkoren i 
artikel 70.

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder mot djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med villkoren i 
artikel 70.

Or. en

Motivering

Stöd bör endast beviljas för hållbara jordbruksmetoder. Miljömässigt värdefull mark måste 
skyddas.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden, i den mån dessa risker 
inte kan täckas genom privata 
försäkringar.

Or. en
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Motivering

Om privata försäkringar täcker skador som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden, bör 
inte regeringar täcka kostnaderna för de skador som uppkommer. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av utbrott av 
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder, i den mån dessa 
risker inte kan täckas genom privata 
försäkringar och endast om alla lämpliga 
åtgärder vidtagits för att förhindra att 
sådana sjukdomar bryter ut.

Or. en

Motivering

Om privata försäkringar täcker skador som orsakas av vissa djur- eller växtsjukdomar, eller 
om en jordbrukare inte har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att djur- eller 
växtsjukdomar bryter ut, bör inte regeringar täcka kostnaderna för de skador som 
uppkommer.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3.1 och 3.2 b, 4.1, 4.2, 4.4, 5 a, 
5 b och 5 d

Artiklarna 3.1 och 3.2 b och d, 4.1, 4.2, 4.4
samt 5

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\733015SV.doc 29/31 PE409.570v01-00

SV

Motivering

För att skydda naturen, särskilt den biologiska mångfalden, bör alla relevanta bestämmelser i 
rådets direktiv 79/409/EEG (direktivet om vilda fåglar) och i rådets direktiv 92/43/EEG 
(direktivet om vilda djur och växter) ingå i de föreskrivna verksamhetskraven, eftersom de 
ingår i den nuvarande lagstiftningen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Alla 
bestämmelser som införs i de föreskrivna verksamhetskraven, om detta ändringsförslag antas, 
ingår redan i nuvarande lagstiftning för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 5 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 6 och 13.1 a Artiklarna 6, 13 och 15

Or. en

Motivering

För att skydda naturen, särskilt den biologiska mångfalden, bör alla relevanta bestämmelser i 
rådets direktiv 79/409/EEG (direktivet om vilda fåglar) och i rådets direktiv 92/43/EEG 
(direktivet om vilda djur och växter) ingå i de föreskrivna verksamhetskraven, eftersom de 
ingår i den gällande lagstiftningen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Alla 
bestämmelser som införs i de föreskrivna verksamhetskraven, om detta ändringsförslag antas, 
ingår redan i nuvarande lagstiftning för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga III
Kommissionens förslag

God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, vilka avses i artikel 6

Problem Normer

– Minimikrav för marktäckning

– Minimikrav för markanvändning som 
avspeglar lokala förhållanden

Markerosion:

Skydda marken genom lämpliga åtgärder

– Bibehållande av terrasser
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– Normer för växtföljder, i tillämpliga fallOrganiskt material i mark:
Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material med lämpliga metoder

– Skötsel av stubbåkrar

Markstruktur:

Bibehålla markstrukturen genom lämpliga 
åtgärder

– Lämplig maskinanvändning

– Regler om minsta djurtäthet eller andra 
lämpliga system

– Skydd av permanent betesmark

– Bibehållande av landskapselement, i 
förekommande fall även häckar, dammar, 
diken, träd på rad, i grupp eller isolerade träd 
samt åkerkanter
– I tillämpliga fall förbud mot att gräva upp 
olivträd

– Undvika att oönskad vegetation inkräktar på 
odlingsmark

Lägsta hävdnivå:
Säkerställa en lägsta hävdnivå och undvika 
försämring av livsmiljöer

– Bibehållande av olivlundar och vinrankor i 
gott vegetativt skick

Vattenskydd och vattenförvaltning:
Skydda vatten mot föroreningar och 
avrinning, och förvalta vattenförbrukningen

– Upprättande av buffertremsor längs 
vattendrag
– Efterlevnad av tillståndsförfarandena för 
användning av vatten för bevattning

Ändringsförslag

Goda miljöförhållanden, vilka avses i artikel 6

Problem Normer

Öka den biologiska mångfalden – Upprättande av buffertremsor med naturlig 
och blommande vegetation (minst två meter) 
eller med grödor som odlas extensivt (utan 
bekämpnings- och gödningsmedel) längs 
åkergränserna (minst fem meter)

– Minimikrav för marktäckning

– Minimikrav för markanvändning som 
avspeglar lokala förhållanden

Markerosion:
Skydda marken genom lämpliga åtgärder

– Bibehållande av terrasser
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– Normer för växtföljder, i tillämpliga fallOrganiskt material i mark:
Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material med lämpliga metoder

– Skötsel av stubbåkrar

Markstruktur:

Bibehålla markstrukturen genom lämpliga 
åtgärder

– Lämplig maskinanvändning

– Minsta täthet för betesdjur och/eller lämpliga 
betessystem

– Skydd av permanent gräsmark

– Bibehållande av landskapselement, i 
förekommande fall även häckar, dammar, 
diken, träd på rad, i grupp eller isolerade träd 
samt åkerkanter
– I tillämpliga fall förbud mot att gräva upp 
olivträd

– Undvika att oönskad vegetation inkräktar på 
odlingsmark

– Bibehållande av olivlundar och vinrankor i 
gott vegetativt skick

Lägsta hävdnivå:
Säkerställa en lägsta hävdnivå och undvika 
försämring av livsmiljöer

– I tillämpliga fall förbud mot att gräva upp 
gamla, artrika olivodlingar

Vattenskydd och vattenförvaltning:
Skydda vatten mot föroreningar och 
avrinning, och förvalta vattenförbrukningen

– Upprättande av buffertremsor längs 
vattendrag
– Efterlevnad av tillståndsförfarandena för 
användning av vatten för bevattning

Skydd av mark och grundvatten – Maximinivåer för bekämpningsmedel, 
tungmetaller och gödningsmedel i mark och 
grundvatten

Or. en

Motivering

Det bör inte vara obligatoriskt att hålla mark i gott skick för jordbruk, särskilt inte om den 
inte längre används för produktion. För att öka de miljömässiga fördelarna kan det ofta vara 
bra att minska jordbruksvärdet. För att kompensera för de ekologiska nackdelar som orsakas 
av avskaffandet av arealuttaget måste alternativa åtgärder vidtas, så att den biologiska 
mångfalden säkert kan skyddas.
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